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 «قيبطتلاو رظنلا نيب»

 نووووويمءمءملم مي*» »©« *



 ممرزلا

 ةغللا ملع ىف نيثحابلاو نيسرادلا ضعب رظن تفلي ام مهأ نم لعل

 كه ,نرق فصن رورم مغر ,ملعلا اذه نأ آند ونزوانعو تايئاسللا وأ

 لازام .ةيبرعلا تاعماجلا ىف هسيردتو هيف ثحبلاو .هب ملعلاو ,هتتفرعم

 ريفغ عمجب كيهان ,ىبرعلا نطولا ىف نيفقثملا روهمج ىلع ًابيرغ ًاملع
 -كشال-كلتو.دهاعملاو سرادملا ىف ةيبرعلا ةغللا ميلعت ىلع نيمئافتلا نم

 .اهعمتجم نع ةيبرعلا تاعماجلا لاصفنا تافآ نرم ةفآ

 ىف ةغللا هذه رمأب نيمتهملاو ؛ةيبرعلا ملع ىف نيصصختملا ضعب نإ ,لب
 كشلاةرظن ملعلا اذه ىلإ نورظني اولازام ,ةيوغللاعماجملاضعب

 ءيتيرغتلا نم نول وه وأ :انضرأ ىف تبني مل ىبنجأ ملع هنأل :باييتوآلاو

 جهانمو تايرظنب .اهيلع ءاضقلاو اهمده لواحي ءانتغل ىلع قبط امذإ .

 , تافللا نم ةيبرعلا ريغل تايرظنلا هذه لثم حلصت امنإو ءاهل حلصت ال

 .:ىئرخألا ةينالمقالا

 ةسدنهلا :لشم ىرخأ مولع ىلع كلذ نولوقي ال مهنأ ءبيرغلا نيمو
 هذهب ذخألا نيب ,ًاقرف كانه نأ نوريو ؛مولعلا نم اهريغو ةلديصلاو بطلاو
 نأل كلذ .تايناسللا وأ ةغللا ملعو ءانتايح ىف اهب عافتنالاو موولعلا

 ىبرعلا ىوغللا ثارتلا ىف نأو .مالسإلاو نآرقلا ةغل ىه ةيبرعلا :ةغللا

 تاناطرب انل ىتأت .ىرخأ ةيوغل تايرظن وأ تاسارد ىأ نع ءءانغ

 !! ةموهفم ريغ تاليلحتو « + ؟جأ تاحلطدصمو
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 نأ ريغ .هيف ءارم ال قح اذهف ,مالسإلاو نآرقلاةغل ةيبرعلا نأ امأ

 ةغل ةيا لثم ةغل اهنا اهنع ىفني ال ؛مالسإلاو نارقلاب ةيبرعلا ةقالع
 ريياعملا ىلا آل :ةصلاخلاةيوغللا ريياعملا ىلا انمكتحا ام اذا :ىئرخأ
 الةيوقللا ريباعملل اقبط ةيناستإلا تاغللا نأل ,ةيراشفلا وأ ةبنيدلا

 .لضافتت

 اهنأ مهتغل ىف موق مهوت دقو» :(ه407 ت) ىسلدنألا مزح نبا لوقي

 صن ءاج الو ,ةفورعم لضفلا هوجو نأل هل ىنعم ال اذهو .تاغللا لضفأ

 الإ لوُسر نم اَنلَسْرَأ اًمو» :ىلاعت لاق دقو ماجة يسون
 متيلقل كلنا اكس امّنِإَق» :ىلاعت لاقو .« مهل َنْيَبيل هموق

 كلذ مهفيل الإ برعلا ةغلب نآرقلا لزني مل هنأ ىلاعت ربخأف ا

 :لاقف .«سونيلاج» كلذ ىف طلغ دقو .كلذ ريغل ال :مالسلا هيلع هموق

 امإ هبشت ىف امنإ :تاغللا رئاس نأل :تاغللا لضفأ نيينانويلا ةغل نإ
 ةغل عماس لك نأل ءديدش لهج اذهو .عدافضلا قيقن وأ بالكلا حابن

 «نزييلاعز ةركذ يذلا باصتللا ىف دبع نيف ءانيسقن ال هعفل تنميل

 .قرف الو

 ال اذهو .ىلاعت هللا مالك اهب هنأل تاغللا لضفأ ةيبرعلا :موق لاقو

 ناسلب الإ الوسر لسري مل هنأ انربخأ دق - لجو رع - هللا نأل .هل ىنعم
 ,(1) موق

 !قيلعت الو نورق ةعست نم رثكأ ذنم مالسإلا ءاهقف دحأ مالك اذه

 كش الو :هئارثو هتلاصأ ىف كش الف :ىبرعلا ىوفللا ثارتلا نع امأ

 ىناشغلاو لوألا نينرقلا ىف ةصاخ .ءامدقلا ةيبرغلا ءاملع نأ ىف ًاضيأ



 ورم وبأ ,.(ه7١١ت) ىمرضحلا قاحسا نب هللا دبع وبأ :لفم ةرجهلل

 دنا نب ليلفاو ساق ظل بيو تي جور تروس # هكدا
 (ه89١ ت)ىئاسكلاو .(ه١٠8١ ت)هيوبيسو (ه١ا/6 ت)ىديهاارفلا

 .مهتاجرد فالتخا ىلع ءاملعلا نم مهدعب ءاج نمو ء(ه؟ ./ ت)ءاارفلاو

 ًايمجعمو ًايوحنو ًايفرصو ًايتوص ةيبرعلا ةغللا فصو ىف دهجب اومااق دق

 .ىرخأ ةغل ةيأ ثارت ىف ًاريظن وأ ادن هل دجن نأ لق .ًايبوبلسأو
 لوصأو ئدابم ىلع ماق دق ,ةيبرعلل ليلحتلا وأ فصولا اذه نأ ريبغ

 تايرظنلاه يلإت لصوت املةرياغم اهنأ؛اهيف لاقي ام لقأ :فاادهأو

 ةقد رثكأ .كش الب ىه٠ اب وع هس ديمو

 ةيبرعلا ءاملع دنع ال ,ىديلقتلا ىوغللا ريكفتلا نم .ًالومشو ةيعوضومو
 كلذ .ىرخألا تاراضحلا ىف ةيوفللا تاساربلا ىف 1 دست املا

 ةرهاظ ىه ثيح نم اهللحيو ةغللا ف فصي .تايناسللا وأ ةغللا ملمع نأل

 تايرظن لالخ نم : اهييعب ةمأ وأ موق ةغل اهنوك نع رظنلا ضغب ,ةينناسنإ

 .تاغللا لك ىلع ىرست نيناوق ىلإ اهنم لصيل ةطوبضم ةيملع

 هتميق مغر ىبرعلا ىوغللا ثارتلا نأب فرتعن نأ دب ال اذه ددصو
 ىوتسم ىلعو ءاهدحو ةيبرعلا ةغللا ةسارد ىلع رصتقا دق.ةديرفلا ةيسلعلا

 تاجهللا نم اهريغ نود . ىحصفلا وه ةغللا هذه تايوتسم نم داحاو

 ةساردلا هذه جهنم ىلع بلاغلا عباطلا ناكو.ىرخألا ةيوغللا تايوتسملاوأ .

 اهمهف نكمي بابسأ اذهل ناكو :ةيفصولا نم ليلقلاو ةيرايعملا نم ريبثكلا
 هيلإ تلصو ام ىلإ تلصو دق . كاذنأ ةغللا ةسارد نكت ملف ؛ اهري.دقتو

 .ةغلل ةيملعلا ةرظنلا وأ ىملعلا ثحبلا ىف جهانمو بيلاسأ نم نآلا

 ىوغللا ثارتلا عيطتسب ال ةيوغل تالكشم مويلا ىبرعلا ملاعلا ىنفو

 هةتاننل ةيتيلعلا تاسبالخلاو فورظلا ىلا رظنلاب اهل ىدصتي نأ مييدقلا

 . رثأو اهتايوتسمو ةيماعلاب اهتايوتسمو ىحصفلا ةقالع لثم ؛هرروطتو

 تءءاطأ



 ةروصيو ,اهمّلعتو ةغللا ميلعت قرطو.ىحصفلا ملعت ىف ةيبرعلا تايئماعلا
 ةيسفنلا بناوجلاو ؛عمتجملاب ةغللا ةقالعي ةلصتملا ةيوغللا تالكشملا ةماع
 مجاعملا عضوو .ىوغللا طيطختلاو مالكلا ضارمأو ؛ةغللا باستكا ىف
 تايناسللا وأ ةغللا ملع اهب متهي.ةيوغل تالكشم نم كلذ ريغو .ةثيدحلا

 .باتكلا اذه ىف ىرنس امك ,ةيقيبطتلاو ةيرظنلا نيتيحانلا نم

 قيبطت قرطو ىرظنلا ةغللا ملع ىف ةيوغللا تابرظنلا ددعت امأ

 يأ لأ ةيرظن نم تاحلطصلاو ليلسعلا قرط نالخخار تاي اظنلا

 ءاهب طيحي ىذلا ضومغلا اذه نم ًاضعب وأ ؛ةبوعصلا هذه نم ًاضعب نإف
 ةيرظن تايناسللا وأ ةغللا ملع نأ روصتي نم ضعب .هتعبت لمحني دق
 ثارتلا ىف ىرخأب وأ ةروصب دوجوم ملعلا اذه نأ وأ .ةسناجتم ةدحاو
 تايناسللا + املع'اوقبم دق“ اهدقلا ةيبزغلا ءاملغ أ رآ ؛ ينرغلا ىزقتلا

 ىلإ ىدؤيو حيحص ريغ اذه لكو :تايناسللا نم كلذ وأ بناجلا اذه ىف

 .مويلا اهظحالن امك ملعلا اذه ىف كشلاو سبللاو ةريح لا رهاظم

 هتغايصو ىبرعلا ىوغللا ثارتلا ةءارق ةداعإ ىرورضلا نم ناك اذإو
 تايرظتلانأ اذه ئدعم ىنبفق:ثايناشللا ئقدانهو لوضأ لالخ وم
 ' اذه ىف ةلماكلا ةيديرجتلا اهتروصب ةدوجوم ةرصاعملاو ةثيدحلاةيوغللا
 وحنلا ىلع ىبرعلا ىوغللا ثارتلا ةغايص ةداعإ نإف فسأللو .ثارعلا

 .دارفأ لمع نمو ةيئزج ةروصب الإ نآلا ىتح ثدحي مل .هيلإ ترشأ ىذلا
 نيب نأب لوقلا نكمي ثيحب ةلماكلا ةيملعلا ةروصلا ىلإ رقتفن انلزامو
 ىملعلا فصولاب كيهان .ًالماكتم ًايبرع ًايناسل ًاجذومن مويلا انيديأ
 .ًايبولسأو ايمجعمو ًايوحنو ًايفرصو ًايتوص ةرصاعملا ةيبرعلل

 مب اهليلحتو ةيبرعلا ةسارد ىف مهبجاوب ءامدقلا ةيبرعلا ءاملع ماق دقل
 نص 0 ريهع ة جاتا ام مغر .كلذ لعفن مل نحنو .ملع نم مهرصع هحاتأ

 .اهنم برتقي ام ءامدقلل حتي مل .ةغللا ةسارد ىف ةيملع جهانمو بهلاسأ .
 .اههبشي وأ
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 ىبرعلا ملاعلا ىف [.ةعانذعع اةصصتمع ىوغللا طيطختلا أدبمب ذخألا نا

 انتايح تالكشم لحل قيرطلا ةيادب ىلع ىلوألا ةوطخلا نوكي دق :ممويلا
 ةيموقلا انتالكشم ةمدقم ىف نوكت نأب ةريدج تالكشم ىهو ةيوبغللا

 اهنإتلق اذإافرسم نوكأ ال ىلعل لب ,ةيعامتجالاو ةيسايسسلاو
 ,ًادغ وأ مويلا ءاوس ,ًأزهةيبرعلا ةمألا نايك زهت نأب ةقيلخ تالكشم

 ةددغم ةيؤغل ةيتايشاقل 35 اتودعا له؟ لبق عسملاو ةيبرعلا نع |ظامف

 رقع ىف ةيبرعلل اهتبراحمو ةيبنجألا تاغللا فحز قدب الأ ؟ةحضاوو
 داكن ال ىذلا .رطخلا سوقان .ىبرعلا نطولا نادلب نم ريثك ىف اهراد
 ١ ؟ ًالثم ةمداقلا ماع نيرشعلا ىف انتغل ىلع هادم وأ هرثأ فرعن

 ةغللا رّيغب ةيبرعلا تاعماجلا نم ريثك ىف مولعلا سبردت نع اذام مث
 لثمب حمست ىتلا ملاعلا ممأ نيب ةديحولا ةمألا نوكن داكن نحنو ؛ةيبررعلا
 جهانملا هذهب ,تاغماجلاو سرادملا ىف ةيبرعلا ميلعت نع اذام مث ,!!!اقه
 :تاراهم لثم ةيوغللا تاراهملا باستكا نود.ظفحلاو نيقلتلا ىلع ةمئاقلا
 اهباستكاو اهتيمنت ىلع موقي ىتلا ةباتكلاو ةءارقلاو مالكلاو :عامتنسالا
 !!ةليسجلا اننهخل ىف لرغعلا نأ نظأ الو :انهملعتَو ةغللا نيلعت نآلا
 ةغللا هذه ميلعتل ىوغللا طيطختلا كلذ حلصي انإو .رمألا نم حاصيس
 .ةعماجلا ىف وأ .ةعماجلا لبق اميف ءاوس ,ةفلتخملا ميلعتلا لحارم» ىف

 ' ديدختو ,ةبوثكملاو ةقوطنملا ةبوغللا ةذاملا دادعإ ةرورضلاب ىضتقي اذهو
 , اذه ىنعمو .هملعن نأ ديرن ىذلا ىحصفلا تايوتسم نم ىوغللا ىوتسملا
 ًايفرصو ًايتوص اهليلحتو ةيبرعلا ةغللا فصو ةداعإ ىلإ ةجاح ىف اننأ
 ميلعتل ةمئالملاةيوغللا ةداملا دادعإل اديهق ًايبولسأو ًايمجعمو ًايؤحتو

 ظ .اهئانبأل ةيبرعلا
 ةيداصتقالاةايحللططختدقىبرعلا,لاعلاىفةلودلانإ

 سلجم رصم ىف اندنعو ؛ةيركسعلاو ةينمألاو ةيسايسلاو ةيعامتجاالاو
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 اذاملف .شيجلاو ةطرشلاو راثآلاو تاعماجلل ىلعأ سلجمو ةفاقثلل ىلعأ

 نيذلا دنع هلك اذه نع ًارطخ لقت ال ىهو ,ةيوغللا انتايحلططخنال

 طيطختلل ىلعا سلجم ءايلعلا سلاجملا هذه نم انل نوكيو ,نوملعي
 دوست نأ ىغبني ىتلا ةيوغللا ةسايسلا عضيو ءبعلا اذهب ضهني ىرغللا

 ريغو «نالعإلاو مالعإلاو ةباتكلاو قطنلا ىف - لبقتسملاو رضاحلا ىف -

 .ةيوغللا ةايحلا تالاجم نم كلذ

 ىف كاذ وأ .ىوغللا عمجملا اذه نع ردصت ىتلا تايصوتلا رصع نإ
 .دحأ اهب ذخأي ام ًاردان ؛,ةلودلا تاسسؤم ىلع عزوتو .ىبرعلا ملاعلا

 ةيوغل ةسايس ىلإ لوحتي نأ دب ال اذه لثمو .عيمجلا اهلهاجتي ام ًاريثكو
 طيطختلل ىلعألا سلجملا ماهم نم ةمهم كلتو ,ةلودلا ناطلسب همعدم

 .ىوغللا

 ملعل ةيرظنلا رطألا مدقأ نأ ىلع باتكلا اذه ىف تصرح هلك اذهلو

 ىقيبطتلا ةغللا ملعو ةيحان نم ىرظنلا ةغللا ملع ىرخأ ةرابعب وأ .ةغللا

 نم ددع كلذ ىلإ فاضي ءامهنيب ةقالعلا ةعيبطو ىرخأ ةيحان نم
 .ةغللاملعبةيبرعلاةقالعب لصتي اميف ةيقيبطتلا ةيوغللا تاساردلا

 .ىقيبطتلاو ىرظنلا هيقشب مجاعملا ملعو ىعامتجالا ةغللا ملعو ىسفنلا

 ىرغللا ثارتلا ةءارق ةداعإ وه ,ًاعيمج تاساردلا هذه عمجي ىذلا جهنملاو

 ىلع هتاقيبطتو رصاعملاو ثيدحلا ىوغللا رظنلا نم راطإ ىف ىبرعلا

 .ةيبرع ةيوغل تالكشم

 ليلخ ىملح
 .م1456: نسطسغأ ١14 :ىف ةيردنكسإلا



  كيرقظنلا تايناسللا

 ةقدلانمةجرد(١ !ةرصاعملاوةثيدحلاةيناسللاتاساردلات غلب
 نيب ايلع اناكم أوبتت نأ اهل حاتأ ام .لومشلاو ةيعوضوملاو طبضلاو
 مده ىف ةردابملا ءامز تاساردلا هذه تذخأ دقل و ,ىرخألا ملعلا ([عورف

 مولعلا نيب - حضاو ىملع رربم الب - تميقأ ىتلا ,ةيديلقتلا راويسألا
 ايجولوبرشنألا ملاع ,قدصب هنع ربع ام وهو ,ةيناسنإلا مولعلاو ةيعيببطلا
 انك اننإ» :لاق نيح (م0/8-15 دلو) 161 - 531155[5 « سوأرتشا ىضيل»

 انك ةديدع تاونس لاوطف ؛جرح عضو ىف ةغللا ءاملع ءازإ انسفنأأ هجن

 .انعم اودوعي مل نيوغللا نأ انل ودبي ةأجفو بنج ىلإ بنج مهغم لمعن
 مولعلا لصفي ناك ىذلا زجاحلا كلذ نم رخألا بناجلا ىلإ اولقتنا امنإو
 : نمزل - سانلا لظ ثيح .ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا نع ةيعيبطلا

 :ةغللا ءاملع ذخأ امنيب ءزجاحلا اذه روبع ةلاحتساب نودقتعي - لليوط .
 اهنأ ىلع - مالستساب - اندوعت ىتلا ةطبضنملا ةقيرطلا كلتب نولامعي
 .('!اهدحو ةيعيبطلا مولعلا ىلع ,فقو

 ةفنصلا هذه ةرصاعملاو ةثيدحلا تايناسللا وأ ةغللا مولع بستكت ملاو
 ةساردلانيبةيرهوجلاقورفلاةغللاءاملع كردأ نأ دعب الا :ةيمكعلا
 .اهل ةئراقملاو ةيديلقتلا تاساردلاو :ةغلل ةيفصرلا

 هتارضاحم ةيادب ىف (م1511- 21868) ريسوس ىد صرح كلذلاو

 ريثك ىف لوألا عويشل رظن «ةغللا ملع» حلطصمل ًاندارم «تايناسللا» حلطصم لمعتسن )١(

 .1111810151165 حلطصمل ةمجرت امهإزاكو .ىبرعلا اننطو نادئلب نم

 . ص .ةيئانبلا روذج ءايركز داؤف .رظنا(1")

 هه )8 ت



 تاساردلا خيرات زجوي نأ ىلع :ىوغللا ريكفتلا ةعييط نم تريَع ىتلا
 ءهرصع ىعح ىطسولا روصعلاب ارورم ناتريلا ذتم ايوروق ىف ةيوقللا
 جهنملاو ًايخيرات ةغللا ةسارد نيب ةيجهنملاو ةيرهوجلا قورقلا نبيل كلّدو

 (١١اهب رشبي ْدْحَ ىتلا هثدابمو هلوصأو ةغللا ملع عوضومو ىقصولا
 هيلع تماقو ريسوس دهمدق ام ةلأمأ رشح عيطتست العلو

 (؟١:ىتأي اميف ةرصاعملاو ةئثيدحلا ةيتالللا تاسارنلا

 دنع ًافدارتم ناك ىذلا «ىئانثلا» نيب ةقدب ريسوس ىذ قرق - ١
 ننكوأ :ةمءععا مالكلاو 15عام «ةغللا» وهو .:نيديلقتلا ةغللا ءاملع

 ماظن اهتقيقح ىف «ةغللا» نأ ساسأ ىلع .1آمهودع ك طومما :لاق

 ىدرفلا ءادآلا وه «مالكلا» نأ نيح ىف ؛ درفلا نع لقتسم .ىعامتجا

 نيع ىه امهنيب ةلصلان أو :ءاظنلا اذه لالخ نم ققحتي ىنلا .ةعلل

 .« مالكلا» ىضرعلاو «ةغللا» ىرهوجلا نيب ةلصلا
 ةيوغللا تامالعلا نم ةعومجم نم فلأتي ماظن ةغللا- ؟

 روصت عم دحتت (لادلا) ةيتوص ةروص ةرابع ىهو .,5زعمك انمعدنكات“

 نع ةرابع هنأل .ةغلل ىداملا ءاظنلا تحت لادلا جردتيو .(لولدملا) ىتهذ
 . ىتهذلا ءاظنلا تخت لولدملا جردني امنيب , ةيدارإ ةيناسنإ تاوصأ
 نيذه لالخ نم ققحتت ةيفرع ةقالع ىه لولدملاو . لادلا نيب ةقالعلاو

 وأ ةميق ةيأ ىلع لادلا ىوتحي ال ثيحب ؛ىنعملاو توضلا ىأ .نيرضتعلا
 :لوقدملا ةقيقل ةدو

 ملع نإف مث نمو .ةيزمر ةقالع ىه لولدملاو لادلا نيب ةقالعلا - “

 , لمشاو عسوا ماظن نم ءزج وه ةغللا ملع وأ 1ةهوننءاتعد تاينتاسللا

 روهظب أبنت ىذلا :5ءدنهاهعزن زومرلا ملع نم ءزجوه .ىرخأ ةرابعب وأ
 ماظن نم ًاءزج نآلا ةغللا ملع حبصأو ؛هتءوبن تقدص دقو «ريسوس ىد

 .دوقع ةدع دنم كلذو زومرلا ملع وه عسوا

 (1) 122 5جانووانتعر 1". 0015 13 ععهعتتل الط عانززأانع5 2.1-5
.2 ,140 .101 ,91 .65 .15 .7 .2 ,1010 (2) 
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 تاقالعو .101602] ةيلخاد رصانع نم ىوغللاماظنلا فلأتي 4
 ليلحتلا دنع ةرادصلا اهل ةيلخادلا رصاسعلا هذهو :6783[1>67ل هببجراخ

 ةيجراخلا تاقالعلا امأ .«ةينبلا» ىلخادلا ةغللا ماظن لثمت ىه ذا .ىوغللا
 .اهيف رثؤي امو ةيوغللا ةينبلا نيب ةمئاقلا تاقالعلا ةسارد ىف لثمتتف
 .كلذ ريغو سفنلا ملعو ةراضحلاو خيراتلاو عامتجالاا لثم

 لك ةقالع ىف رظنلا وه .ىوغللا ليلحتلا وأ .ةيوغللاةساردلا -
 ىتلا .ىرخألا رصانعلا نم هريغب ةيلخادلا ةيوغللا رصانعلا نم ررصنع
 رصانعلاب هتقالع نود هل ةميق ال رصنع ىأ نأل .ىوغللا ماظنلا ,نوكت
 ىلع موقي ةغل ةيأل 110 عانذذاذع ةزلواع7» ىوغللا ماظنلا نإف مث نمو .ىزخألا

 .ىرخأ ةيحان نم فالتخالاو .ةيحان نم هبباشتلا

 اهضعبب اهتقالعو ةيلخادلا رصانعلا ةركف ريسوس ىد حضوب ىكلو

 ةبعلب ًالثم برضي .ىرخأ ةيحان نم ةيجراخلا اهتقالع مث .ةيحاامنم
 « جيرطدشلا»

 سمي ال .ىجراخ رمأ وهو .برغلا ىلإ قرشلا نم تلقتنا دق ةبعللا هذهف
 عطقب ةيبشخلا عطقلا ًالثم انلدبتسا اذإف .اهدعاوق الو ىلخادلا ةبعللاا ماظن

 نكلو .ةبعلل ىلخادلا ماظنلا سمي ال ريغتلا اذه نإف .بهذلا وأ جاعلا نم

 فلاخت ةقيرطب ةبغللا هذه َتّبعُل وأ .عطقلا ددع ىف اندز وأ انصقنأ اذإ

 ةبعللا ماظنب لخي ريغتلا اذه نإف . اهل تعضو ىتلا دعاوقلاو نين'اوقلا
 اهديعاوقو

 هبشت ًاضيأ اهنإف ءاهضعبو ةيوغللا رصانعلا نيب ةقالعلا ةميق نع امأ
 ىذلا عقوملا نم اهتميق ةعطق لك دمتست ثيح .« جبرطشلا» عطق .ةميق
 ةلأ اهلتحت ىتلا عقاوملا لباقم ىف كلذو .«جنرطشلا» ةعقر ىلع .هلتحت
 ةيوغللا تادحولا وأ رصانعلا نيب ةقالعلا كلذ لثم .ةعقرلا ىلع ىرخألا

 رصانعلا نم اهريغ دوجو ىف الإ اهتميق رهظت ال .تاغللا نم ةغل ىنأ ىف
 ىرخألاة ي وغللا

 ع رصتنع نع ةراينع دكاؤ ىف ةدجتسق و ققيبلا» العنف اندحا اداف

 7و١



ت كلد سيلو:.ةبعللا رصانع
 هب عبص ىتلا هداملل هجي

 جراح وه دا

هعقرلا ىف هلتحب ىدلا عبرملا وأ عقوملا
 .هبعللا ءاظنل أفبط هلهميق ال 

عقوملا سم هتمبق دمت. امناو
قلاب هتقالع نمو هلعشب ىدلا 

 سمو ىرحألا عط

 .رحا ا .مطحت وا دقف اذا هلديتنيب نأ عيطتس 2 .هبعللا ماظن

ب نأ ةطيرش .ًالثم رجحلا نم ةعطق
اد «قديبلاو ةميق رجلا اذه ىطع

 لخ

هرصانع ةقالع ثيح نم ,ةيناستنإلاتاغللا
 ضعبب اهضعب ةيلخادلا ا

 ظ ' ''ىوغللا ماظنلا لخاد

 :بنتيحان نم نيردت :ناسرلا رابعا اقف ةغللا -.8

 | ةيفصولا) ةجءطروون“ هينآلا ةساردلا ؛ ىلوألا+

 (اهيحيراتلا) 213ءطعوروزع هيبقاعتلا ةساردلا : ةيناثلاو

أ ًاروحم هينآلا ةساردلا لثمت ثيح
 ىهو ةيوغللا رصانعلا هيف للحت ايقف

ده ّلثم ىف لخد نمزلل سيل ىأ .80:2[5 تايثلا َةلأح ىف
 امنيب ؛ةساردلا ه

 ةساردل .ايسأر ًاروحم ةيبقاعتلا ةساردلا لثق
 ىنف ىقو ةيوغللا رصانعلا

مزلا ريغتلل ًاقبط ىأ 1013 ةتقنع ةكرخلا ةلاح
 كلذو .ةغلل ئخيراتلا 0 ىن

 يَ ذيب لكشلل اقيط

 د سس محم 8 ١

| 
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 نيح ىف .ةعباتلا وأ ةيفصولا ةساردلا (ب أ) ىقفألا روحملا لثمي ثديح
 مهسلا كلذ ىلع لدي ؛:ةيخيراتلا ةساردلا (د ج) ىسأرلا روحلا | ىلثمي

 .ىسأرلا روحملا ةياهن ىف دوجوملا

 ثيح ؛ىقفألا روحملا ىزاوت ةيقفأ طوطخب روحملا اذه ميسقت نكِيو
 ةغللا تالاح نم ةلاح وأ .ةلحرم ىلإ نييقفأ نيطخ نيب ةفاسم لك مرت
 .0650 عمان« ةيفصو ةسارد اهتسارد نكمي ؛ًاييخيرات

 تاللاح نم ةلاحأل ثم .ًالثم ةيبرعلا ةغللا ةايح لحارم نم ةلحرم لئكق
 ىومألا رصعلا وأ مالسإلا ردص ىف وأ مالسإلا لبق اميف ,ةغملاهنه
 لبق ,ةيخيرات ةسارد ةغل ىأ ةسارد عيطتسن ال اننأ اذه ىنعمو .ااذكهو
 ةساردلا نأ ىأ ءةيفصو ةسارد ةغللا هذه ةايح لحارم نم ةلحرم لك ةسارد
 اعتاع تا اهم : مكعلا آل :ةيؤيزاعلا ةساردلا قيست نأ. دب ال ةيبقاسيلا
 :رشع عساتلاو رشع نماثلا نينرقلا ىف ابوروأ ىف ةيوغللا تاسار.دلا ىف

 ةيفصولا ةساردلا نيب ركذلا فلاسلا وحنلا ىلع ريسوس ىد قرن ىتح
 .ةيقيراتلاةسايفأاب

 ىوغللا ليلحتلا ىف ,702:01022[ع5 تايضايرلاب ةناعتسالا ةرورض --

 .حوضوو ةقدب ةيوغللا قئاقحل نع رريبعتلل

 عوضوم ددحي نأ ريسوس ىد عاطتسا ,لوصألاو ئدابملا هذه ىلع ء انب
 :ةعماج ةرابع ىف هلوقب ةغللا ةساردو ةغمللا ملع

 اهتاذ ىف ةغللا ةسارد وه .ديرفلاو عيحصلا ةغللا ملع عوضوم نزإ»

 (١!«اهتاذ لجأأ نمو
 .رهظت امك وأ .ىه امك ةغللا سردي ةغللا ملاع نأ ,كلذب دصقي ووهو

 .ىرخأ بناوج نود اهنم بناوج سردي وأ ٠ اهتعيبط نم ريغي نأ هل ,سيلف
 ةساردلا ضرغي ةفللا سوني هنا ىأ هقلاذوأ بناجلا اره نسحت سيعتأل

 .اهتقيقح نع فشكلا ىلإ ىعست ةيعوضوم ةسارد اهسردي .ابهسفن

)1( 106 53115510156. 02. ) 1. 7 2 



 ضارغأ ةيأوأ ةيميلعت ًاضارغأ ققحي نأ هتسارد عوضوم نم سيل
 أ اهريوطت وأ اهتيقرت فدهي ةغللا سردي ال هنا امك .ةيقيبطت وأ ةيلْعَع

 .ىرخأ بناوج ليدعت وأ . اهنم بناوج حيحصت

 فصولا دودح دنع فقي انهودنو: ةغللا ملاع لمع نأ اذه ىنعمو

 .ةيعوضوم ةيملع ةقيرطب ريسفتلاو ليلحتلاو

 نم اهقيرط قش تايناسلالا'وأ ةغللا ملع ذخأ :ةلوضألاو.ىذابملا هذهب

 نإو . دحاو ىملعلا جهنملاف .ىرخألا مولعلا ةيقب لشم ملع ىه ثيح

 اهريغ وا ةيعيبطلا مولعلا عوضوم نع ةيناسنإلا ةغللا ةعيبط تفلتخا
 دعب اميف ىرنس امك

 دنع فقت مل .ريسوس ىد اهاسرأ ىتلا ئدابملاو لوصألا هذه نأ يب

 لوصألا هذه نم روط اهضعب ىرخأ ةيوغل سرادم تأشن امنإو . دودحلا هذه
 نسرادملا زربأ نم لعلو ءاهضعب:تريغ ىرخألا سرادملا ضعبو ءاهنم ذافأو
 ديسوسىداهعضو ىفلا ىدابملاز لوضألا نم تقلطتا ىعلا ةيوغللا

 ىف ةلماك“ةيرظن تعضو ىتلا : او ةعطقم] جارج ةسيرالم : .اهتروطو

 50020108) ىجولونفلا ليلحتلا

 ىالوكين امهو ةسردملا هذه ءاملع ربكأ نم ناملاع لمعلا اذهب ماق دقو
  نوسبكاي ناّفورو .(م4 - م6 ) )2 1مناطءا51ع0إ ىروكستبورت

 ةغللا ملع لوصأ اعضو ناذدللا (ما58؟ - . 5513

 ةصاخ هغلل ىجولونفلا ليلحتلا نم ًاقالطنا 5امدءالت:2] اذه عاننؤا0ع5 ىوينبلا

 رسافلا ىلتع 1 مينوفلل هروصت ماقأ ىذلا :ىئوكستيورم دنع

 مالسكلاو. اقتنع ةغللانبب ريسوس ىدذ اهعضو ىتلاةقرفتلا

 ىسعملاب « ةغللا» موهفم ىلإ ىمتني ميبوعلا ن | دجن ثيح "”مورم1ع'

 ئمتْيَتَف ةيوغللا تاوصألا اما .ليق نم هيلا ايرشأ ىذلا ٠ ىريسوسيدلا

 طماط عان ع+ تاوضألا ملغ نيب تقرف جاري هسردف نا ىأ .«مالكلا» ىلا

 71 5١ ص ةغللا ملبن هسااد همدقم انناتك رظناا١١

 منطرروح تك ءطلإل طبئانورل نأ [|1معانزوؤإزيع 8 »)4 5)(2 رظناو



 ىذلا ملعلاوه تاوصألا ملع نأ نساسأ وداع همام يور ايو فويل

 نم اهريغ نع ًاديعب ةدرجم وأ ةلوزعم ىهو اهللحيو ةغللا تاوصأ فصي

 امأ ىنعملا ىف اهرودو .ةيوغللا اهتفيظو نع رظنلا ضغب ىأ ,تاروصألا

 اهتفيظو ىلإ رظنلاب ةيتوصلا رهاوظلا جلاعي ىذلا ملعلا وهف ايجوبلونفلا

 مينوفلا موهفم « ىوكستبورت » ددح كلذ ىلع ء ءانبو ,ةيوغللا ةينبلا لخاد

 ىمالكلا ثدحلا زيم ىتلا ةيتوصلا جذامنلا نع ةرابع هنأب : طه: معمع

 .هريغ نع نيعملا 5مءععا) (علعالا

 ةيباجيإ امهادحإ .نيتفيظو ىدؤي «مينوف» لك نإف ؛كلذ ىلع ءاننبو
 ةيبلس ىرخأو .هيلع ىوتحت ىتلا ةملكلا ىنعم ديدحت ىلع دعاسي نيح
 .١)ىرخأو ةملك ىنعم نيب قرفلاب ظفتحي نيح

 تامينوقلا عم كرتشت / ن /مينوف ىه [ن] نأ ًالثم اذه ىنعمو
 ةيباجيإلاةفيظولا ىهو ءاهانعم ديدحتل (مان) لشم ةملك ىف ىرخألا

 ةملكلا هذه ظفح ىف لثمتتف .ةيوناثلا وأ ةيبلسلا ةفيظولا امأ .مينوفلل
 حضتتو .(ماص)و (ماق) :لثم تاملك نع ىنعملا ثيح نم ةفلت خم

 امينوف هب انلدبتساو ام ةملك نم ًامينوف انفذح ام اذإ .ةيباجيإلا | ةفيطبلا
 نم / ص / مينوف انفذح اذإ :كلذ لاثم .ريغت دق .ىنعملا دجنسف دعتسق خا
 نم الدب (ماق) ةملكلا حبصتسف /ق /مينوفب هانلدبتساو لس ءةسملك

 .(مءاص)

  ةضاغ تامس اهل تاوصأ نه تيدا نتف :تاميئوقلا نأ اذه ىنعمو

 ةيحان نم ءاوس .تاغللا مظعم ىف تاملكلا نيب زييمتلا ىلع ةبرداق
 عقوملا اذه ريغت اذإ ةملكلا ىف اقفقرم بيتزت ةيحات نه وأ لاحيبستمالا
 ,ةيزيلجنالا ةغللا ىف ج36 و 20: :نيتملكلا نيب لباقتلا نم كلذ انل حضتيو

 نب ليلخلل «نيعلا» مجعم ىف بيلاقتلا ةركف ريبك دح ىلإ اذه هيشيو

 (1) ©, ءموصمت, م1202عا1عو, 2.. 66 7
 .لا/ - 55 ص ةغللا ملع ةساردل ةمدقم انباتك رظنا ةيبرعلا ةغللابو



 هتميقو هيوعللا هتعيظوو ميدوفلا موهفم وه اذه '''ه١!6 ت) دمحأ

 .جارب هسردم دنع ىوغللا ليلحتلا ىف

 ةغللا ملع لاجم ىف ةصاخ . ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا تتبثادقو

  اميف ىرنس امك . 4ممازءل اذهواناؤاعو5 ةيقيبطتلا تايناسللا وأ ىقيبطتلا

 ةيملعلا تالكشملا : نم اريثك لح نأ تعاطتسا دق ةيرظنلا هذه نأ . دعب

 لاو ا .اهميلعتو تاغللا ملعت ىف ةصاخ ةيلمعلاو

 ءاطخألا هذه ّلثم جالعل هيف ريسلا ىغبني ىذلا هاجتالاو قطنلا ءاطخأ

 فشك دقف :117601101ةل !18عان1501ع5 ىرظنلا ةغللا ملع ىوتسم ىلع امأ

 لخاذ توصلا ةفيظو هيلع ىئوطنت ىذلا ماظنلا نع ىجولونفلا ليلحتلا
 هينبلا ىنعم تددح ةماه ةوطح ىهو .ىوغللا ماظنلاو ىوغللاةيئبلا

 نأ ىف ًايديرجتو ًايميظو اديدحت

 ةيجولونعلا تاساردلا روطت نأ .ًآضيأ جارب هسردم تعاطتسا امك

 ميبوفلل 015667211976 1عهاا1ع5 « ةزيمملا حمالملا» هيلع تقلطا اميف ةصاخو

 هداقنو بدإلاءاملع نم ةغللا ءاملع ريغو .ةغللا ءاملع اهلوادتي ىتلا

 نع اميبوف زيمت ىتلا ةيتوصلا صئاصخلا ؛ةزيمملا حمالملاب نودصقي مشو
 لك ددحت ىتلا ةيعمسلاوةّبقظنلا حمالملا ىرخأ ةرابعب وأ .رخآ مينوف

 رهجلا ثيح نم هتفصو قطنلا عضوم لثم ةنغل ىأ تاوصأ نم توص
 راجمنالا وأ 5323006 كاكتحالا وأ ا/لهدعاعود سمهلاو أ زعل

 'ْ 'ةيتوصلا حمالملا نم كلذ ريغ وأ 10و11

 تماوصو ا/0»١ تئاوص ىلإ ةغللا تاوصأ ميسقت نأ دجن لب

 ثيح نم دق يقولويسف ساسأ ىلع اعميمرجيتل . الاثم 15

 ىف هضارتعاو تناوصلا عم صارتعا نود قطنلا ٠ : انضعأ نب ءاوهلا عافدنا

 ىلع ًايسبم حبصأ امإو . :تسايدولا دم جظيلا ريع مدعوم مقرب
 ةريمملا حمالملا هم فلأتن كلذ لكو .لبق سم انرشا مك ةيعمس صئاصخ

 ١ “8 رص ىبرعل ممحعمل "”كارعلا ةس ره ةهمدقم بناتك عجا 9
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 نم لب .هتافصو قطنلا عضوم ثيح نم تماوصلاو تئاوصلا نم: لكل
 لوطلا ىف تماصو تئاص ًالثم ىواست اذإف همّيغنتو توصلا لوط .ثيح
 ,تماصلا نم ًازورب دشأ تئاصلا نأ دجنسف آ:00ةانه» ميغنتلاو

 .اذكهو فسرنملا تمارثعلا نفاذ دزب دشأ ةروقجملا تفاوغلاو

 ,ةغلىأتامينوف نم مينوف لكل ةزيمملاحمالملاهذهةقد لعلو

 «جارب ةسردم» ءاملع لعج ام وه كلذ لعل .قيقد ديدحت ىلإ اهجايتحاو
 ةيتوصلا تاساردلا ىف تالآلاو ةزهجألاب ةناعتسالا ةرورض .قورب
 5«معفدةصاقل ىبيرجتلا تاوصألا ملعب نآلا فرعي اميف .ةيجولونقلاو
 ,ىرتس امك 1م5اان726مأت1 آفهعاتنذانع5 ىلآلا ةغللا ملع . طم

 ىف .ىويح رودب نألا 00ماناقت (بوساحلا) ىلآلا بساحلاموقي امك

 .مجعملا ةعانصو ىوغللا ليلحتلا ىف ةصاخو ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا

 ىف هيلإ انرشأ ىذلا وحنلا ىلع تمهسأ دق جارب ةسردم تناك اذنإو
 اجمانرب تعضو دق ةسردملا هذه نإف ةثيدحلا ةيوغللا ةيرظنلا لوصأ ءاسرأ
 نم ًاديدج ًانول دَعَي وهو :م1578 ماع ردص :ةيوغللا تاساردلل ًايلبنقتسم
 راظنأ جمانربلا اذههجو ثيح ,ةبوغللا ةيرظنلا فادهأو .ىوغللا ررظنلا
 ىف الإ اهراثا رهظت مل ىوغللا سردلا نم نيدايم ىلإ ةغللا ءانملع

 اذه صخلن نأ نكميو ,نرقلا اذه نم نماشلاو عباسلاو سداسلا دوبقعلا
 ٠ (١١:ىتأي اميف جمااتربلا

 ىهوةغللةيقيقحلاةفيظولاةسارد نم ةغللا ءاملعل دب ال :ًالوأ
 ؛؟ةبسانم ىأ ىفو .:؟هجوي نملو ,”؟متي فيك ؛©هدصتاتهنع2105 لاصتالا

 .لاصتالل ماظن ىه لوألا ماقملا ىف ةغللاا نأل

 ةجراخ لماوعب لصتي ىدام عقاو تاذ ةيعيبط ةرهاظ ةغللا :اينااث

 اهضعبو :عماسلاب لصتي لماوعلا هذه ضعب .ةيعامتجالا ةئيبلا ىف ااهنع
 .لاصتالا وأ مالكلا هلوح رودي ىذلا عوضوملاب لإصتي

 ]1م1ع, 201113 11ع205 اه آر عان150165 2 142 3 رظنا(1)
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 ىقيبطتلا وأ ىرظنلا ىوتسملا ىلع ءاوس قرفن نأ ىرورضلا نم كلذلو
 ةيبدألا لامعألا ةغلو .ةفاقثلا ةغل :لثم ىوغللا لامعتسالا تايوتسم نبب

 .خلا..ةماعلا ةغلو «ةيملعلا تايرودلا ةغلو :ةفاحصلا ةغلو

 ةيصخشلل ةيسفنلاو ةيلقعلا رهاظملا نم ريثكب ةغللا لصتت :ًالاث

 ةينبلا نيب ةقالعلاب متهي نأ ىغبني ىوغللا سردلا نإف مث نمو .ةيناسنإلا
 .ةينبلا كلت اهلصوت ىتلا فطاوعلاو راكفألاو ,ةيوغللا

 ةبوتكملا ةغللا نبع 5مه1عه 1ةضوات38ع ةقوطنملا ةغللا فلتخت :ًاعبار

 ةقالعلا هذه زيت ىتلا ةيوغللا اهصئاصخ امهنم لكلو ءا163[111 118

 نع فشكت ةيملع تاسارد ىلا ةقالعلا هذه جاتحتو ,ةباتكلاو قطنلا نيب

 فدهلا نوكت نأ ىغبني ,؛ةغلل 06ع50171م[17ع ةيفصولا ةساردلا :ًاسماخ

 ًاللصتاةيعقاولاةيوغللاقئاقحلاب لصتت اهنأل.ةغللاءاملعل لوألا
 ةسارفلا ئوقللا حبلا نم دعيعستنأ ىتعيآل اذهززأ ري :لرشابم
 ءوض ىف ةيخيراتلا ةساردلا نوكت نأ نقجتي امناو :!طن00[15عه] ةيخيراتلا

 قالا [ةفكعر - :فارشأ ةيفسو ساره ىلا ىدقع هود اهناد»ةيقعولا

 ىه ةيفصولا ةساردلاو ,ًايخيرات نوكي نأ دب ال لماكلا ىوغللا ماظنلا
 نم دعبتست نأ ةيخيراتلا ةساردلا ىلعو ةيخيراتلا ةساردلا ىلإ قيرطلا

 .ىوغللا ماظنلاب الوأ متهتو .ةروجهملا تاملكلا ريسفت اهجهنم

 ةسلارو ىلا الوأ هتجعي نأ بجي .ىجولونفلا ثحبلانا :اسقاس

 ىجولوفروملا ىوتسملا ىلع ىنعمو ةلالد تاذ اهنأل :ةيمينوفلا تالباقتلا
 /1017م1010 عال

 ىوطنا ام انظحال دق انلعلو .جارب ةسردم هتنلعأ ىذلا جمانربلا وه اذه
 دق .نايبلا وأ جمانربلا اذه نأ ةقيقحلاو .ةيلبقتسم تارظنو ءارآ نم هيلع

 ديدعلا ىلع ىوتحا اذإ .ةيوغل ةيرظن ىا نم رثكا ىوغللا ركفلا ىف رث
 تاساردلا نم عوب ىلا ىوغللا ريكفتلا تهجو ىتلا ئدابملاو راكفألا نم
 أدبملد نرقلا اذه نم سداسلا دقعلا علطم عم ال' اهراثأ رهظت مل ةيوغللا

" 



 عونتلا ىرخأ ةرابعب وأ ةددعتم تايوتسم ىف رهظت ةغللا نأب ىلئاقلا
 ةغللا ملع روهظ ىف تلثمت ةديدج ًاقافآ حتف دق .ةغللا مادختسا ىف ”:عقفعاإل
 ةيصخشلل ىسفنلا بناجلا ىلإ ةراشإلاو 501011118111505 ىعاصتجالا

 2ءطتءهانم عدنداتع5 ىسفنلا ةغللا ولع روهظ ىلع دعاس ةغلل ةلمععتسملا

 وا ةيبولسالا تاساردلا تادب دقل لب ىقيبطتلا ةغللا ملع عورف نم: امشو

 وهو «نوسبكاي» دي ىلع ,715065[5 بولسألا ملع ىف ىلوألا تاوطخلا
 ةيبولسألا ةساردلا نم نوللا اذه أدب دقو::نيزرابلا ةسردملا ةذه:ءاضنغأ نم
 هترجه دعب ةساردلا هذه لصاو مث ؛ةدحتملا تايالولا ىلإ رجاهي نأ لبق

 .اهيلإ

 ًانشفوع (١!«ةيسيوينبلا اقيطوبلا» هباتك ىف«رملاك ناثانوج» انل مدفقيو

 كلذو .هل ةيبولسالا ةساردلا جهنمو ءرعشلا موهفمل «نوسبكاي» رروصتل
 قسترفلا رعاشلا دئاصق ىدحأل ,نوسبكاي ةسارو ىأ :ةعسارد لالاغ نم

 عيار وأ ىأرشثيح ,"8تن0ءاهنتع"(م1871١-م١1485)«ريل دوب»
 ةيوغللا ةساردلا اهنأب اهفرعو ةغللا ملع تاسارد نم ءزج ىه رعشلا

 اهب موقت ىتلا فئاظولا ىدحإ رعشلا نأ ىري افأكو (؟!ةيرعشلا ةفييظولل
 نم نول وه ىرخأ ةرابعب وأ :مالكلا ىتح وأ ىنفلا رثنلا لباقم ىف ةغللا
 .ةغللا مادختسا ني ىوغللا جيونتلا

 ةديصق بولسأل ىوغللا هليلحت «نوسبكاي» ماقأ كلذ ىلع ءانبو

 زاجملا قرطو .ةديصقلا ىف لمجلا ءانب ىف ىزاوتلا ادبم ىلع «ريلادوب»
 اذه ىف نيب ثيح ؛تاعوطقم ىلإ ةديصقلا مسق .كلذ ققحي ىكلو ..اهيف
 ءامسألال ثم ةّيوغللا رضانعلل رظانتملا عيزوسلانأ فيك .ميسقتلا
 ةروص ىف تاعوطقملا هذه مظني ءكلذ ريغو .فورحلاو تافصلاو لاعفألاو

 ثيح نم .ةيوغل صئاصخب اهنم ةعومجم لك زيمتت ,ةعونتم تاعوومجم
 مادختسال دهمي ىكل كلذو ,تافصلاو لاعفألاو رئامضلاو ءامسألا حيزوت

 )١( ىتاثلا ددعلا . لوألا دلجملا . لوصف ةلجم . ىف باتكلا انهل ًأضرع رظنا 1958١ .,
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 نم ةيزكرم تايبأ ةدع وأ .تيب لزع ىف .اهعيزوتو ةيوغللا ريياعملا هذه
 نأل .ةديصقلا تايبأ رئاس نع زاتق ,ةيزكرملا تايبألا هذهو ,ةديصقلا
 تالباقتلا مدختسا مث نمو ؛هلوح رودي ًازكرم بلطتي عنصلا مكحملا رعشلا
 .اهديدحتو ةيزكرملا تايبألا هذه لزع ىف ةيجولونفلا

 نأل .ىنعملا ىلع اهتلالد ثيح نم ةيفاقلا ىلإ كلذ دعب لقتنا مث
 زوجي ال .ىمينوفلا راركتلا روص نم ةروص الإ ىه ام .هدنع ةيفاقلا
 ةقالع نمضتت اهنأل لب .بسحف «توصلا ددرت» ةبواز نم اهيلإ رظنلا
 .هافقملا تابلكلا وأ تانحولا نيب ةيونعم

 ىلع موقت رعشلل ةيبولسألا ةساردلا نأ «نوسبكاي» يري ماع لكشبو
 ىنعملاب ةلص نم اهلامب توصلا ىف هباشتلا مدع 5 هياشعلا تاقالع

 ليلحتلا جهانم نم ريثكل ةمهلم ,ةيمينوفلا تالباقتلا ةركف تناك اذكهو
 نع هداقنو بدألا ءاملع ثدحتي امنيح .نآلا ًاحضاو كلذ ىرت :قبقألا
 ىهو ًارشن مأ ًارعش ناك ءاوس ىبدألا لمعلا ةينب ىف :لباقتلاو رظانتلا
 .ىوغللا ليلحتلا نم هاقتسم ةيوغل ريياعم

 ةغلل ىوينبلا ليلحتلا زئاكر نم ةيجولونفلا ميهافملا تحبصأ كلذبو
 . ميتوفلا ةيرظن امنأكو «تقفتأا وأ ةيوغللا تايرظنلاو سرادملا تضراعت انهم
 | :اذبأ ًأدصي ال سيفن ندعم نم تدق دق

 ةمساح تاوطخ ىرظنلا ةغللا ملعب جارب ةسردم تعفد ةروصلا هذه ىلع

 هذه ترشب دقل لب .رصاعملاو ثيدحلا ىوغللا ركفلا ىف حضاو ريثأت تاذو
 اعورف مويلالثمي اهرثكأ ح تيضأ .ةبوغل مولع روهظب تأبنتو ةسردملا
 : يانسعالا ةغللا ملع لثم :ةيقيبطتلا تايناسللا وأ ئقيبطتلا ةغللا ملع
 .دعب اميف ىرثس امك ٠ بولسألا ملعو .ىسفنلا ةغللا ملعو

 ردعأ ةيتسرببا نيتاه هيبس ميم فلير نيقتتاةققلا اص وأ رع
 ارثأ مظعأ ناتسردملا ناتاه تناك نإو ٠ :جاري ةسربتمو ريسؤس ىذ ةسردم

 ريككفتلا اتهجو ًاعم امه ْذِإ .ىرخأ ةيوغل ةسردم ىأ نم أركذ دلخأو
 عمو .مويلا ىتح ركفلا اذه ىف ةيقب اهراثا تلارام ىتلا ههجولا ىوغللا

 : كو



 ةريسم عفد ىف اهقح ىرخألا ةيوغللا سرادملا سخبن نأ عيطتسن نلف كلذ
 ةده تماق كبح .ايععاأو اهتعضو ىتلا تايرظنلا لالخ نم ةغللا ملع

 ةيناسنإلاةغللا ةعيبط ىلإ رظنلا ىف فالتخا ىلعأ ابلاغ تايرظنلا

 .ىرخأ ةيحان نم ةغللا فصوو ؛ةيحان نم اهتفيظوو

 تيظح ىذلا راشتنالا وأ عويذلا اهل بتكي مل ةسردم .سرادملا هذه نم

 ةغللا ملع اهسسأ ىتلا «نجاهنيوك» ةسردم ىهو .ىرخأ ةيوغل سرادم هب
 اهئاملع رهشا نمو (م1/855 دلو)111ءاز051607 «فيلسمله» ىكرافدلا

 1 ا - مأ/ ١ )0110 165061568 « نسربسي 5

 ىأ نييقباسلا نيعسردملا «ئوابمو لوصأ ىلع ةسردملا هذه تماق دقو

 ىحرؤم ضعب اهيلع قلطأ امك «فينيج» ةسردم وأ ريسوس ىد ةسردم

 مسأ هتيرظن ىلع «فيلسمله» قلطأ دقو «جارب ةسردم مث .ىوغللا ركفلا

 ةينانويلا ةملكلا نم قتشم مساوهو 12م5 «اقيطاميسولجلا»

 «ةغللا» وا «ناسللا» ىنعت ىتلا "ع10553"

 ىف جاتحأ ةيروص 7081061781102] ةيضاير لوصأ ىلع افمشسأ دقو

 ,ةفورعملا ةلوادتملا تاحلطصملا ريغ ةديدج تاحطلصم ىلا اهنع ريبعتلا

 دحما ىف ابين كناك ثتيحب نكحومعلاو ةبارغلا نم تاحلطصملا هذه تناكو

 .ةيرظنلا هذه راشتنا نم

 :امه نيلصأ نم هتيرظن ىف «فيلسمله» قلطنا دقو
 .1هرت> لكش وأ ةروص ىه امنإو ؛5انطو؛ةه© ةدام تسيل ةغللا نأ - ١

 مث ©07655102 ًاريبعت ايهتوك ىف كرتشت تاغللا عيمج نأ -

 (1) وون عدأ ىوتحم

 :هباتك رظنا ع ارم دومحم روكا اس يلع جامو ةماعلا نم ىلا راشأ دقو ينَوَيَأ

 : ْ 0 ١3 ص هعمتجملاو ةغللاو»

 1171, متلاعقب ©, هاب م 15 رظنا( ١
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 .هتاذب مئاق ديرف لكش وأ ماظن نع ةرابع ىه هدنع ةغللا ةينب نأ ريغ

 عضو نم دب الف مث نمو .اهليلحتل ةصاخ تاودأ بلطتت ىهف كلذلو

 ةيرظنلا هذه نوكتو .تاغللا عيمج ىلع قدصت ةيضاير ةيروص ةيرظن

 .تايضايرلا ىف ربجلا ملع ةباثبمب

 ةروصلا ىلع بصنت «فيلسمله» دنع ةغللا ملاع ةمهم نأ اذه ىنعمو

 وأ تالالدلا نأ نيح ىف .تاغللا نيب فالخلا طانم وه ذإ .لكشلاوأ

 نيب ةقالعلا ةسارد لعج نأ ةغللا ةعيبطل مهفلا اذه ىلع بترت دقو

 ىف تادحولا هذه ةسارد لبق ىلوألا ةبترملا ىف ىتأت :ةيوغللا تادحولا

 .اهتاذ

 ةفرعم نكي ال .ترغص امهم ؛ةغللا تادحو نم ةدحووك نأ ىري ناكو

 رصنع لك نإ .ىرخأ ةرابعب ىأ .ىرخألا تادحولا دوجو ىف الإ اهتعيبط
 هنوك نع ديزي ال 110 ةبوتكملا وأ 500120 ةقوطنملا ةغللا رصانع نم

 تئاصلاو (:02502376 تماصلا توصلا نيب قرفلا نأ فرعن نحن ًالثمف

 نم 5113016 عطقم ىف لقتسي وأ موقي دق تئاصلا نأ ىف نمكب , 1701ع]

 .تاغللا ضعب ىف كلذ هل نكمي ال تماصلا امنيب ,عطاقملا

 بارعإلا ىف ,فوصوملا عبتت دق ةفصلا نأ دجن دق تاغللا ضعب ىفو

 ةيبرعلا ةغللا ىف امك «خلا - ريكذتلاو ثينأتلاو عمجلاو ةينثتلاو دارفإلاو
 ةدحوب لب ىلا تاقالعلا له ل فتحت و ) اقيطاميسولجلا» نكلو

 ىذلا ءاعلا نوتانقلا نع شبت نأ تيلَواَيَع نقار .سعس يهتم ىأ ةلكوسم

 اهتينب وأ اهتعيبط

 نا :لوقت .ءامسألاب ضخخب - ًالثم رجلا قر نان لوقلا نم ًالدبف

 الدبو .«مسالا» روهظ هبحاصب نا دن ال ام هلمح ىف «رجلا فرح » روهظ

 "م4



 ىدؤت «ةفصلا» روهظ نإ :لوقت ,فوصوملا عبتت ةفصلا نا :لوقت نأ نم

 نم دبال ءام عطقم ىف «تماص» ىأ روهظ نإو .«فوصوملا» روهظت ىلإ
 .«تئاصلا» رروهظ

 نيب تاقالعلا نم اهريغو تاقالعلا هذه لثم ةيرظنلا هذه تغاص دققو

 رصنعلا روهظ نإ :كلذ لاثم ةيضاير ةيقطنم ةروص ىف ؛ةيوغللا تاددحولا

 نأ وأ ء.(ص) رصنعلا روهظ ىلإ ىدؤي ام بيكرت ىف (س) ةدجحوبلاوأ
 ىف (س) رصنعلا روهظ ىلإ ىدؤي ؛ام بيكرت ىف (ص) رصنعلا رروهظ
 .هسفن بيئكرتلا

 اهنأل ىوغللا ليلحتلل ةلباق تسيل ةيوغللا رصانعلا هذه نأ اذه ىنعم»و
 .ةددحم تاقالع تاذ رصانع ىه ثيح نم .كلذ لبقت ىه امناو .ةلقنتسم

 .ةنيعم ةغل ىف ؛ةنيعم ةينب لخاد ,ىرخأ ةيوغل رصاندع عم
 ىقطنم ءانبءاشنإل ةلواحم اهنأ ظحاليس ,ةيرظنلا هذهل لمأتملااو

 ظحاليس امك تاحلطصملاو تافيرعتلا نم زاهج ىلإ دنتسي .ةغلل ىضاير

 اهنأ نم مغرلا ىلع ةيوغللا ةقالعلا ىف ريسوس ىد ةركف نم قلطنت .اهنأ
 .فلتخت اهنكلو .لولدملاو لادلا نم الدب ءىوتحملاو ريبعتلا نع ثددحتت

 ةينبلا نأل «ةيديرجت روصب ىضايرلا قطنملاو تايناسللا نيب جزملا ثيحح نم
 ىف لثمتي .لقتسم ىروص نايك الإ ىه ام ,ةيرظنلا هذه ىف ةيوغقلا
 : دخات .ءفيلسمله ةيوينب نإف انه نمو ؛ةيلخادلا تاقالعلا نم ةعوسجم

 ذخأت ىتلا ةيوغللا تاقالعلا نأش نم ىلعي وهف .ًاريغتم ال ًاتباث ًالاكش
 .ريغتت ىتلا كلت نم رثكأ .ًاتباث االكش

 نضانخ ليلحت الا نم ام ةغللا نإ .نوري.ةنقفلا ءاملع ضغب ناك اذااو
 ةقيرطب فصو وه امنإ تاغللا نم ةغل ىأل فصو لك حبصي ثيحب .عقاولل
 دكؤي «فيلسمله» نأ الإ .:ةغللا نع جراخلا ملاعلا ميظنت ىف ةصاخ

 ماظنلا نم ًابرض عيشت نأ ةعللا ناش نم ناك 131 هنأ قري دا .كلذ .سكع

 ىلع صاخلااهماظن طقست اهنا ىلإ عجرب كلذ نإف .ءايشأل !ىف

 ليلحعلا ىف ةيرظنلا هذهدب تسستا ئعلاةقدلا نم -  رئابو انيدقألا

 ؟



 اهيلع نوذخأي ةغللا ءاملع ضعب نأ الإ «ةيناسنإلا ةغلل ىضايرلا ىوغللا
 اهنأ نع ًالضف.ةيوغللا تاقيبطتلا نم ليئض ددع ىلع الإ دمتعت مل اهنأ

 ةيرظنلا هذه تيقب مث نمو ؛ةيوغللا رصانعلل فينصتلا ةلحرم زواجتت مل

 .ةيفينصت ةيوينب رظن ةهجو درجم.ىوغللا ركفلا ىخرؤم فرع ىف

 نيب تطبر امنيح ؛ةيرظنلا هذه رثأ لهاجت عيطتسن نلف .كلذ عمو
 ىف كلذ رثأو ا ىضايرلا قطنملاو ىوغلا ليلحتلا

 .دعب اميف ىرنس امك ىكسموشت ةيرظن

 ةدحتملا تايالولا ىف تايناسللا وأ ةغللا ملع ىلإ ابوروأ كرتن نأ لبقو

 ىه ,ىرخأ ةيبوروأ ةيوغل ةيرظن مامأ فوقولا نم انل دب ال :ةيكيرمألا
 اهنم تنوكت ىتلا (م1550 - م1489 -) 115,1.8. «ثريف» ةيرظن

 .«ةيعامتجالا ةيوغللا ةسرداملا» اهيلع قلطأ ايناطيزب ىف ةيوغل ةسردم

 ذإ ,ًاحضاو ًاريثأت ثيدحلا ىبرعلا ىوغللا ريكفتلا ىف ترثأ ةسردم ىهو
 (١!رصم ىف ةيبرعلا ةغللا ةذتاسأ نم ددع «ثريف» دي ىلع ذملتت

 تادب ىلا ةيوقللا تاساردلل ةلسحسم كنا دقق هثريفو ةيرظت مآ

 زنوج ميلو ريسلا فشك امدنع .رشع نماثلا نرقلا ةياهن ذنم ايناطيرب ىف
 ةينانويلا نيتغللاب هيتركسنسلا ةغللاةقالع (م1784 - م1,45١)

 ةيرظن ةصاخو ابوروأ ىف ىوغللا ركفلا تارثؤم ىلإ ةفاضإلاب ةينيتاللاو

 ةيناطيربلا هيروطاربمالا وف ناك امك ؛جارب ةسردم اهتغاص امك مينوفلا

 ومث ىلع تدعاس ىتلا لماوعلا نم .راحبلا ربع ىرامعتسالا اهعسوتو

 نم ًاحدر تلظ تاساردلا هذه نأ ريغ ءايناطيرب ىف ةيوغللا تاساردلا

 عضو نود .هغلل ةيليلحتلاو ,ةيلمعلا بناوجلاب ىوس متهت ال ,نمزلا
 .ةيوغل تايرظن

 ةيرظن عضو ىف : :ةرم لوأل ايناطيرب تكراش ,. م4 ماع ىف نكلو

 ىف ةغللا ءاسلع مامتفا نآ فرعي ناك ىذا «ثريفق» دي ىلع ةيوغل

 تويا نمعرلا دبع. ذو رشب:لامك .د .سبنا ميقارزا دو نارعسلا دمحم نذاتسأ مهنم ١١

 جرفلا وبا دمحأ دمحم دو ناسح مامت دو



 ناكو.,ةيجهللاو ةيتوصلاتاساردلاو مجاعملاعضو ودعب ال ايناطيرب
 ىف نمزلا نم ةرتف شاع دقف .ةيقرشلا تاغللاب صاخ مامتها ثدريفل

 ةغللمهفصوو.ءامدقلادونهلاةغللاءاملع دوهجب رثأتو . دنهلا
 :ةيتوصلا ةيشاتلا نم ةصاخبو.:ةيتيركس ملا

 ةلقتسم ةيوغل ةسردم اهيلع تماق ؛ةيوغل ةيرظن عضول هلهأ كلذ لئكو
 ةيرظنلا هذه ىف ةيوازلا رجح ناكو ءايناطيرب ىف ىوغللا ركفلا خيراات ىف

 (700١:ءزن قايسلا ةركف وه

 .وطسرأو نوطالفإ لثم ةفسالفلاو يدق ةغللا ءاملع نأ نم مغرلابو

 ىف ةرودو قايتسلا ةينمشأ اوكردأ دق صوصخلا هج و ىلع ةيبرعلا املعو

 ةيوغللا مهتاشاردئف كلذ بلا اوراشأو مالكلا وأ ىوغللا ثددحلا

 '"!ميركلا نآرقلا اورسفمو هقفلا لوصأ ءاملع اهيلا راشأ امك .ةيغ'اليلاو
 ىذلا ,«ثريف» ىلإ دوعي ةركفلا هذه ىلا ةايحلا ةداعا | ىف لضنئلااإف

 لوح ءامدقلا ءارآ عم ءاهبناوج ضعب ىف ىقتلت دق ةبوغل ةيرظن اهنم اص
 ليلحتلاو جهنم لا ثيح نم فلتخت - كشالب - اهتككلو قايسلا ةيمهأ

 .تاحلطصملاو ةيرظنلا لوسدألاو

 ايجولوبرثنالاملاعبةيرظنلاهذهلدهعضو ىف «ثريف»رثأت دفقو
 ىذلا(م15475 - م1844) 121ةلذه01:511, 8. ىكسفونيلام ىدنلويلا

 ضعب بادا نم صوصن ضعب ةمجرت ىف باعصلا نم ديدعلا ف:داص

 اهقايس ىف تاملكلا عضو ىرورضلا نم دجوو ,ةيئادبلا بوع تكلا
 ةينق يتنقطت وأ تمدختسا ىذلا ىعامنج الا

 00م عاعأ 0 وزان 1 ىعامتجالا قايسلا ةركف وأ. «كريقم ىأو دنقاو

 ىرظن راطإ ىف : عسستتو دتمت نأ نكمي ىكسفونيلام اهب لاق ىتلا: هذه
 ىتلا هتيرظن لوصأ عضو مث نمو .1703111928 ىنعملا ةساردل م اع ىدديربجت

 ةيوغللا 1110 01 :ءا2105 تاقالعلا نم ًالقح لثمي اهيف قايسلا حسبصأ

 .ةيجراخلاو ةيلغاذلا ؛ةيوقللا ريغو

 [هطزمك, 0م. (ن1, 2. 134, 22 3. رظنا(١ ١
 .م1594١ توريب .نيلوصألا دنع ىنعملا ةسارد .ةد.. -- رهاط عجار (1؟ )
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 ' ثدحلل ىيقدلا ىسعملا ىلا لصب نأ ديري ىذلا ةغللا ملاع نأ نري ناقأو
 تادحولا سب باقالعلا نع فشكلاب لوا ادي .ىمالكلا 9 ىوغللا

 ربكأ ىلإ ميبوعلا ىهوهيتوص هدحو رغصأ نم .هلةنوكملاةيوغللا
 ىلع هدنع موقي ليلحتلا اذهو .ةلمجلا وأ ةملكلا لثم ةيوغللا تادحولا
 :ىه ةثالث ناكرأ

 ١ - ("021ا[غ 01 5ذ(124107 ماقملا ىلع دمتعي ذأ قب ال ىوغل ليلحت لك نا ,

 تقو .تاسبالمو فورظ وأ تاقالع نم ماقملا اذهب لصتي ام ةظحالم عم
 :لثم ىلعفلا مالكلا

 نم تايصخشو .ىفاقثلا امهنيوكتو .عماسلاو ملكتملا ةيصخش 0
 هيف مهرودو مالكلا دهشب

 ةغللاباهتقالعو.ةيحاسملاوةيعامتجالا رهاوظلاو لماوعلا(ب)
 مالكلا تقو ىوغللا كولسلاو

 وأ ضارتعالا 58 عانتقالا :لثم.هيف نيكراشملا ىف ءالكلا رثأ (ج)

 .كلذ ريغ وأ رورسلا وأ ملألا

 رودلا زاربإ وه .ثريق دنع ماقملا صئاصخ مهأ نم نأ اذه ىنعمو
 مالكلا ىف نيكرتشملا رئاسو .ملكتملا هب موقي ىذلا ىعامتجالا

 .طلخلا مدع نمضي ديدحتلا اذه نأ مالكلا ةقيب ديد ةرورض - ؟

 هيلع بترتي .فالتحالا اذه نأل .ىرحأو ةجهل نيب وأ .ىرحأو ةغل نيب
 دارملا ةغللاب طيحت ىتلا .ةيفاقثلا وأ ةيجامتجالا ةئيبلا ديدحت .ةرورضلاب
 دحاو ىوغل ىوتسم ىلع ةروصقم ةساردلا نوكت نأ بجي امك .اهتسارد
 رعشلا ةغل وأ .رثيلا ةغل وأ .ماوعلا وأ نيفقثملا ةغلك

 نم بولسألا ملعو ىعامتجالا ةغللا ملع ىف أرثأ هل دجس أدبملا اذهو
 دعب اميف ىرس. امك .ةيقيبطتلا ةغللا مولع

 تع .فشكلل هل ةبوكملا هتادحوو هرصاتع ىلا ءالكلا ليلخت بتجي - *

 أصن ا لصتس ىدلا ىنعملا ىلا لصن ىكل ةيلخاد تاقالع نم امهنيس

 م.



 ةيجولوفروملاو ةيجولونفلاو ةيتوصلا :ةفلتخملا ليلحتلا 17615 تاأيوتسمب

 قيثو طابرب اهنيب اميف طبترت ,تايوتسملا هذه نأ ةظحالم عم .ةيووحنلاو

 .مالكلل ىوغللا ىنعملا ىلإ ىوتسم وأ ةلحرم لك ربع ةياهنلا ىف لسدن ىكل
 ائيش سيل .ثريق دنع ممءةصند8 ىنعملا موهفم نإف ,كلذ ىلع ءااتيو

 ةزوضلاو'طقللا نين ةثةايتم ةقالخع نشيل ةثأ انك :لقعلاو أ «نهةذلا ىف
 صئاصخلاو تاقالعلا نم هةعومجم وه امناو ؛« ريسوس ىكد لاق م هنحهذلا

 .ماقملا انل هددحي نيعم فقوم ىف اهيلع فرعتلا عيطتست ىتلا ةةيوغللا

 :نيقش ىلإ مسقني ثريق دنع ©16»6[00 قايسلا موهفم نأ اذه ىندعمو

 ىف لثمتيو آند عات1 5116 2021 لاقملا وأ ىوغللا قايسلا : لزوألا

 .ةيلالدلاو ةيوهتلاو ةيحدلوقرولاو ةيحولوتنلاو ةيترصلا تااقالعلا

 جراخلا ملاعلا هلثميو©002166 06 5ذ0د2005 ماقملاوأ لاحلا قيس .: ىناثلا
 ةيعامتجالاتاسيالملاو فورظلا ىف لثمتت امك :ىوغللا ثدنلا نع
 .مالكلا ئف نيكراشملا وأ ملكتملل ةيفاقثلاو ةيسسقنلاو

  «عوقولا لامتحا» موهفم «ثريق» فّظو ىوغللا ليلحتلا راطإ ىوفو
 ظ .0011ءءهننه» مزالتلا موهفمو 00 - 0ءءاتنتعدهع

 ىف (دلو) ةملك لادبتسا .هب دصقي وهف «عوقولا لامتحا» موهفم اامأ
 تليق :ةلمجلاحبصتف (دلب) قعم ئرشأ ةملكيه لنيغت دلو» :لثم ةهلمج

 .ةيبرعلا ةغللا ىف عقي ال لامتحا وهو :« ليحن

 لثم ىرخأ عم ةملك عوقو مزالت ىلع لدي وهف :مزالتلا موهفم اصأو
 لواح دقو ؛كلذ ريغو .ءاتشلاو رطملاو .فيصلاو رحلاو .راهنلاو ,ليللا

 ىلامتحالا عوقولا ىف فالتخا هنأ ىلع :ىنعملا فالتخا رسفي نأ «تريف»
 .(١)ةددعتم تاقايس ىف :ىمزالاتلا وأ

 اهيلإ لصوت ىتلا ليلحتلا قرط مدختست قايسلا ةيرظن نأ اذه ىنعمو
 .ةيوينب ةيرظن هذه« ثريق »ةيرظن تدع مث نمو. ابوروأ ىف ىوينبلا ةيغلالا علع

 آله 25, ل0طم, 512222215, ال01. 2 22 609 2 رظنا( )١

 مم



 نأدجنسف .ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاى نإ ابوروأانكرتاذإف
 اهب تادب ىتلا كلت نع ةفلتخم ةروصب تادب دق اهيف ةيوغللا تاساردلا

 ًاعباط ةدحتملا تايالولا يف تانئانمللا وأ ةغللا ملعل ناك مث نمو انوا

 تاغللا ةعيبط هتلمأ ىذلا ىوغللا عقاولا نم قالطنالا ىف لثمتي ًافلتخم
 اهنكلو .ةديدجلا ةراقلا هذه ىف نويكيرمألا ةغللا» ءاملع اهدجو ىتلا

 نأو ,ىامنءاانتع ةينب ةغللا نأ نسم 596 اهب تأدب ىتلا كلت عم ىقتلت

 نأ دكؤي اموفو :ًاهتائوكم ىلإ لذحت نأ دب ال سردت ىكل ةينبلا هذه

 تاساردلا نع ةلصلا تبنم نكي مل ؛ةدجتملا تايالولا ىف ىوغللا ثحبلا
 .ابوروأ ىف ةيوغللا

 ةغللاع ءاملعنممهريغو .ىكيرمألاةغللاملعل لئاوألا داورلاف

 دراودإو ,(م4 - م1/86/) 1". 8025 زاوب رنارف :لثم نييكيرمألا

 1.. 5100:0- دليفمولب درانويلو 20 - م18/14) 5. 52من ريباس

 71. (0101251) ىكسموشت موعن مث ( 0 - م1841 ) 4

 ثارتلاب ةلص ىلع ًاعيمج ارناك رصاعملا ةغللا ملاع (م ١5174 دلو)
 ىخيراتلا هاجتالا ناك امنيح .رشع عساتلا نرقلا ذنم .ىبوروألا ىوغللا

 /, .(١!كاذنا ىوغللا ريكفتلا ىلع نميهملا وه ,نراقملا

 آ71/طئامعإل « ىنتو» ىكيرمألا ةغللا ملاع دي ىلع ةلصلا كلت تأدب دقو

 "آناء «اهوفو ةغللا ةايح» نع ًاباتك فلأ ىذلا ء(ماقكع - ماما

 ْ ىف ريسوتم ىد هيلا راشأ دقو :م1/61/6 ماع ج20 عمماتناط 01 آه انة 8ع

 :ايورتإ ىف انلو نائللا خريياسوو.ه زاوتذ عع الطف فتارعاحم ةمنقم

 ىلإ .آ[ةهعات28ع «ةغللا» هباتك ىف راشأ دقف «دليفمولب» امأ

 اهعضو ىتلا ةيخيراتلا ةمدقملا ىف كلذو ءىفصولا جهنملاو ريسوس ىد

 نامورلاو نانويلاو دونهلا دنع ىوغللا ركفلا خيرات نع اذه هباتك ردص ىف

 !؟!ريسوس ىد رصع مح ابوروأ ىف ىطسولا روصعلا ىف مث .برعلاو

 اهدعب امو 2١ ص .ةغللا هقف ةساردل ةمدقم . .انباتك عجار )١(

 8100121110, امص عانت 2 ععب 2 3 19 رظنا(؟)
 اخ هط1مك. 02 (ل11. 25 7 .اضيأ رظناو

 ع -



 وهف 7. ©1025 ىكسموشت موعن رصاعملا ىكيرمألا ةغللا ملاع اامأ

 ىفسلفلا ركفلاب ًاضيأ رثأت لب .بسحف ىبوروألا ىوغللا ركفلاب رثثأتي مل
 نم حضاو كلذو ؛(م٠156 - م15945١) تراكيد دنع ةصاخ ابوروأل

 امك :02:عوزده آنه عننوانءع5 ىتراكيدلا ةغللا ملع :ىكسموشت .باتك

 1777: 70 11111- تدلوبمه نوف ميلو» ىناملألا ملاعلا راكفأب اطنأأ قت

 عساقلا نرقلا ءاملع ربكأ نم ناك ىذلا (م18176 - م117/517/) طولق
 ةغللا ملعل ىقيقحلا سسؤملا ءىوغللا ركفلا ىخرؤم ضعب هدُعيو .ءرشع
 رهاوظلا ةساردب موقي ملع وه ثيح نم ةماعلا تايناسللا وأ ماعلا
 نم تعمج دق ,ةعونتمو ةفلتخم ةيوغل ةدام ءوض ىف ءاهصحفو ةييوغللا

 ,(١١ةيح فاعلا '

 نم.ةيوغللا تاساردلا نادبم ىف «تدلوبمه» همدق ام ةلاصأ رهظنتو
 ءارآلا كلت .ءاهلوح ةيرظنلا هئارآو «ةيناسنإلا تاغللا ةسارد ىف هجيهنم

 ايشاف ناك ىذلا نراقملا ىخيراتلا رايتلا عم ءةتبلا ةمجسنم نكت ملا ىتلا

 عم الإ اهتلاصأو ءارآلا هذه ةدج فشكنت ملو ءرشع عساتلا نرقلا ؛كلاوط

 (؟)!ىكسموشت دي ىلع نيرشعلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا علطم

 عساتلاو رشع نماثلا نينرقلا ىمرضخم نم «تدلوبمه» ناك دنقو
 لواحو ةنراقملاةيخيراتلاو ةيفسلفلا تاعزنلا نيب عمج مث نمو , رشع
 نيذلا ةفسالفلا بهاذم انل ودبت ةغللا ةيهام نع هئارآ ىفف .اهنيب قيبفوتلا
 , ةراضحلاوةفاقثلاو ركفلاب امهتقالعوةغللاو مالكلاةيهامب اوصتها
 اذه لواح ىتلا ةيرظنلا تالكشملا نم كلذ ريغو ,هروطتو ناسنإلاو

 (؟!ىفسلفلا لمأتلاو ىلقعلا رظنلا قيرط نع ًالولح اهل عضي نأ «ميلاعلا

 جك 11مم 11م, (02. (ن1. 22. 48 - 0. عجار (11)
 .؟017 ص -177 ص ةيوغللا يكسموشت ةيرظن ءزنويل نوج باتكل انتمجرت عجار (6)
 ,رئازجلا لوألا ددعلا :ىناشلا دلجملا ,تايناسللا ةلجم .حلاص جاحلا نمحرلا دبع رظنا (1)
 06 ىف - 57 ص ١ ا

 .اهدعب امو 1117 ص قباسلا عجرملا ةيوغللا ىكسموشت ةيرظن ؛أضيأ رظنناو
 [عهطلقو, 018. لن, 22. 174- 7 و
 رك 11عج 1712, (22. (ن1, 22. 48 - 9. َه

 ان -



 ىف ةغلل ىئارقتسالا ثحبلا ةرورضب نينمؤملا نم ناك دقف كلذ عمو

 امك : 592م ءطعممنع هينآلا وأ نوكسلا ةلاح ىف ىهو ىأ :ةددحم ةينمز ةرتف

 .ريسوس ىذ لاق

 نأ نود .صلاخلا ىوغللا ليلحتلا ىلع «تدلوبمه» فكع مث نمو
 نيب ةبارقلاةقالع وأ ,ةنراقملاةيخيراتلا تاساردلاب ا ريثك هسفن لغشي
 قحتسي ام .ةيبوروألاةيدنهلا تاغللاةلئاع ىف ريمل لب .تاغللا

 .ىرخألا ةيوغللا تالئاعلا تاغل نم اهريغ نم رثكأ ,مامتهالا

 ةغللا ةيهام لوح ءارآ نم ملاعلا اذه هب مهسأ ام زربأ دصرن نأ نكميو

 : ىلي اميف اهتساردو اهليلحتو

 بناجلا الإ وه ام ىجراخلااهرهظمو .ةيكيمانيد ةرهاظ ةغللا - ١
 .اهنم ىحطسلا

 اهتقيقح ىف ةغللاف ؛ركفلاو ةغللا نيب ةلدابتم ةقالع كانه - <
 ىتاعملا رصخ ىلع نهذلا ةدعاسم ةيساسألا اهقفيظو :ىتهذ طاشن
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 ةدودحم لئاسو مدختست ةغللا نإف مث نمو ءاهل ةياهن ال ىناعملا -
 . ىكسموشت :هيحاع قلظأ اهوهود«ةدونسم ريغ 1 بلا

 ,ةغللا نم (01عها10ع ىعادبإلا بناجلا ءنيرصاعملاةغللا ءاملع نم هريغو

 .دعب اميف ىرنس امك ىسفنلا ةغللا ملع ىف اهلغتساو

 نود ؛اهيلع رطق زدمة16 معز ةيرطف هكلم ناسنإلا كلتمي -

 ىهو ؛همهفو مالكلا جاتنا ىلع ًارداق هلعجت .ىرخألا ةيحلا تانئاكلا رئاس
 اهنأل ؛:ةباتكلاو قطنلا ةراهم ىف اهظحالن ىتلا كلت نع فلتخت ةردق

 اهاقعنا ملا لوصألا را تالوقملا ىدعا اضيأ لهو :ةيرطق ةيلقع ةرذق
 .ىبيلتلا ةيغالاملع ىق :ةعيرظل اهيلع ماقأو ؛تدلوبمه نم ىكسموشت

 .ًاضيأ ىرتس امك
 511118086 1011[111[5© ةيحطس ةينب نم فلأتي ءىوضع ماظن ةغللا -

 نإف مث نمو :مالكلا ىف ةرهاظلا ةروصلا نع فلتخت ,ةينطاب ةروصو

 ل



35 
 :آمصعع هدد ةيلخادلا“ةينبلا نم أدبت نأ ىغبني اهليلحت وأ ةغللا ةسارد
 .ىكسموشت ةيرظن مئاعد ىدحإ ًاضيأ هذهو

 نم بعش لكل نإف كلذلو .عقاولل ةقباطم ةروص ةغللا تسيل - 5
 هذهو.ةغللا هلامعتسا ىف وأ,هتغل ىف رهظت عقاولا ىلإ ةصاخ ةرظن.بوعشلا
 220 .بعش لك ةيصخش ىلع لدت ىتلا ىه.ةغللا لالخ نم ةصاخلا ةرظنلا

 .ممألا نم ةمأ ةيلقع ىلع اهتلالدو ةغللا نيب ةقالعلا ةلكشم تلتحا ذقو
 5:72- ضيف الإ ىه ام .هدنغع ةغللا نأل .تدلوبمه ةيرظن ىف ًايلع ًاناكم

 لصتت ء.ةغل ىأ روطت لحارم نم ةلحرم ىأو؛ةنيعم ةمأ حورب صاخ 02
 اهتفاقث ىف كلذ لثمتيو.ةغللا هذه ةبحاص ةمألا ةيلقعب ًاقيثو ًالاصتا

 ىأ خيرات نإف انه نمو ,راكفأل'و ءايشألا ىلإ ماعلا اهترظنو اهتراضحو
 .ةمألا هذهل ىراضحلاو ىفاقثلا خيراتلا ءوض ىف سردي نأ دب ال ةغل

 تهجوف ءهرصغ عبو :ةهرضع ءاملع ىلع هذه كدلويمه ءارأ ثرثأ دقو
 لثم-..ةغللا نم ةيويحو ةماه بناوج ةسارد ىلإ هرضع ذنم ةغللا ءاملع
 نمو ؛ةيلقعلاو ةيسفنلا رهاوظلاو ةراضحلاو ةفاقثلاو عمتجملاب ةغللا ةقالع
 :(م1899 - م851١) 5نعمنطقل «لاثنتس» هرصع ىف ءاملعلا ءالؤه
 سسأ اعضو ناذللا (م14170- م15475) 75. انا0: «تدنوف ميلو»و
 رصعدعبةغللاءاملع نم اورثأت نيذلانمو ءىسفنلاةغللاملع

 .ىرنس امك ءىكسموشت موعنو ريباس دراودإ دجن «تدلوبمه»

 :ةدحتملا تايالولا ىلإ ابوروأ ىف ةغللا ءاملع ضعب ةرجه تناك امك
 سار ىلع ىتانو هريفكلا ىكيرمألا ىوقللا ركفلا هتف: تدمتسا رخآ آدقار
 (م1585 - م1855) 1310050, 8 زنوسبكاي نامور .نيرجاهملا ءالؤه

 دحأ ىكسضوشت موعن ناكو ءجارب ةسردم ىف نيزرابلا ءاضعألا دحأ

 .دعب اميف ًأضيأ ىرنس امك .هذيمالت
 دقف (م19117 - م14884) ريباس دراودإ ىكيرمألا ةغللا ملاع امأ

 تايالولا ىف ةيويشيلا ةثاووهي ليقوم انرشأ امك ايوروأ ىفدشلو
 نم ذيملتو .نييكيرمألا ةغللا ءاملع نم لايجأ ملعم_ ؛ةيكيرمألا ةدحتملا

 ااا



 ةيوغللا تاساردلا داور نم (م1528 - ما180/) «زاوب زنارف» ذيمالت

 .ةدحتملا تايالولا ىف

 قلطنا دقو .ةعونتم ةيملع تامامتها هل ,ةفاقثلا عساو «ريباس» ناكو

 ىتلا آند عانذذانع 22[ع[55 «ةيوغللا جئاستللاو يب نم ةغلل هتمار» يف

 حمالملا هلخاد ىف د سبل نأ .«ةيوغللا جذامشلاب» ريباس دصقيو

 ةيلمع ىف ةغللا اهمدقت ىتلا ةيلعفلا جذامنلا ىأ ٠ .هتغل ماظنل ةيساسألا

 ,ةغلل ىلعفلا مادختسالا لباقم ىف كلذو ,ةتباث جذاف ىهو ءلاصتالا .لاصتالا

 .ةقوطنملا ةيوغللا ةداملا يف لثمتملا

 نيولا «ةيلخادلا ةينبلا» نع ًاريثك دعبت ال ,هذه ةيوغللا جذامنلا ةركفو

 ةردقلا هيلع قلطأ انيق كسرت اهنم داقأ مث تدلوبمه اهيلا راشأ

 .ط7ع[مددةمع ىرغللا ءادآلا لباقم ىف ؛.©207مءاعمءء ةيوغللا

 جذامنلا هذه ةفرعم عجرأ ,ةعساولاهتفاقث مكحب «نيباسو: نأ ريغ

 «ةفاقثلا» حلطصم لمعتسي ذإ ؛ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةايحلا ىلإ اهمهفو

 ,.كولسلاو تاداعلاو ميهافملاو تاروصتلا ةعومجم ىلع هب لديل تدااسع

 .هب طيحي ىذلا ملاعلا نع بوعشلا نم بعش روصت اهنم فلأتي ىتلا
 ' ىدحإ ىه لب .ةفاقثلا هذه نم ىساسأ ءزج ىه .هدنع ةغللا نإف كلذلو

 ' نع ريبعتلل ةيزيرغلا ريغ ةيناسنإلا لاصتالا ةليسو ىهف ؛اهتانوكم
 ةيناسنإلاتاوصألانمءاظن قفو .تابغرلاوراكفألاو فطاوعلا

 (١١ه:ط1ئوصب ةيطابتعالا

 ةلعاف ةقالع ىه :«ريباس» دنع ةفاقثلاو ةغللا نيب ةقالعلاف ءمث نمو
 ىلإ :مسعجملاوبةغللا نيباةقالبلل ءاذه هروصت ىدأ دقوءنآ ىف ةلغاقتمو
 .ةيجولوبورثنالا تاساردلا روطت

 ةغللاو ةيحان نم ةفاقثلاو ةغللا نيب ةقالعلل ءاذه هروصت مهسأ امك

 5211, 1211عا128ععر 2. 8, 2. 6 رظنا(١)
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 ىعامتجالا ةغللا ملع ئدابم ضعب ءاسرأ ىف ؛ىرخأ ةيحان نم عمستجملاو
 .همبيهأتمو

 ىذلا روصتلا كلذ نع فلتخي ,مينوفلل روصتي ريباس درفنا المك

 ةدقعم ةب فن ةدحو الإ وه ام «مينوفلا» نأ ىري وهف .جارب ةسردم ههتعضو

 .ىجذومنلا ىوغللا توصلاب لصتي اهضعب .ةددعتم تاطابت#رااهل
 جذومنلا اذهل ةاكاحم وه ىذلا ؛ىلعفلا ىوغللا توصلاب لصتي اهبضعبو
 ظ (١١.ىداعلا مالكلا ىف ةداع ققحتي ال ىذلا ىسفتلا

 ىعيزوتلا رايعملا نأ ىري «مينوفلا» ةعيبط ىلع فرعتي ىككلو
 ,مينوفلا ىلع فرعتلا نم اننكمي ىذلا مساحلا رايعملا وه :لزاهت ان اقمهقل

 عم نيعم مينوف اهيف رهظي ىتلا عضاوملا ؛ىعيزوتلا رايعملاب دصفقي وهو
 امناعرسو .دحاو ىوغل ماظن ىف ك ارتشت ىتلا ,ىرخألا تاميينوفلا
 .ىكيرمألا ةغللا ملع لوصأ نم الصأ .هذه عيزوتلا ةركف تحيصأ

 عقوتي ام وهو ,ةغللا ىلإ هترظن ىف ًايناسنإ ريباس ناك ةماع ةروصعبو
 بناجلازاربإباريثك متها اذهلو ,هتفاقث عونتل رظن .هلثم ملالعنم
 .ةيناسنإلا ةغلل ىعامتجالاو ىفاقثلاو ىرراتحلا

 هسفنل نوكي نأ عاطتسا دقف (م1545١ - م14841/) دليفمولب اامأ
 ةماعب ىناسنإلا ىوغللا ركفلا خيرات ىف ةلقتسمو ةحضاو ةيوغل ةنسردم
 ليت ةسردنم وأ :ةيكرلسلا ةسردملا يه ةساخ ىكيرمألا ىوفللا نكفلاو
 , دقو .ةيوغللا تاساردلل اذاتسأ اهب لمعي ناك ىتلا ةعماجلا مسا وهرو زهاء

 لوح هثاحبأ زكرو .ىديلقتلا جهنملا قفو ةيوغللا هتسارد دليفمولب, ىقلت
 ,ريباس نم رثكأ ةغللا مولعل ًاصلخم لظ هنكلو , ىخيراتلا ةغللا ملع

 ةيقاقثو ةيسفنو ةيعامتجاو ةيجولوبرثنا قافآ ىف ةغللاب قلح ىنلا
 ارثأ ىقبأو ًاحوضو رثكأ ,دليفمولب دنع ىوغللا ثحبلا لوصأ نإف كفذلو
 ىف ةغللا ملعب لاصتا ىلع ناك امك .ىكيرمألا ىوغللا ركفلا م خيراات ىف
 .بثك نع هتاروطت عباتي ٠ اايورمأ

 (1) 5ةمزت, 0م. (ن11.,
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 .ةصاخ ةقيرطب نكلو ءىفصولا ىوينبلا جهنملاب «دليفمولب» مزتلا دقو
 «ةيملعلا» حلطصم مهفي ناكو.ةيوغللا هتسردم ىلعو.هيلع ًاملع تحبصأ
 ةظحالملل ةلباق ريغ 038 ةدام ىأ ضفر نمضتي هنأ ىلع 1 259

 ملع ىف كلذب ًارثأتم ناكو ,ىداملا سايقلل ةلباق ريغ ىرحألاب وأ ,ةرشابملا
 3 ما81/8) 8. 18/3507 نوسطاو ةصاخو 12710021552 ىكولسلا سفنلا

 دوجوب ميلستلا ىلإ ةجاح ىف سيل سفنلا ملع نا ىار ىذلا (م67

 اذا .هسايق وأ ةرشابم ةظحالم هتظحالم نكي ال ءرخآ ءئش ىأ وأ ,لقعلا
 ال ,رشبلا اهب عتمتي ىتلا ةصاخلا تاردقلاو طاشنلا رسفن نأ اندرأ ام

 كولس نأل ,ةيلقع وأ ةينهذ اهنأب :نويديلقتلا سفنلا ءاملع اهفصو ىتلا
 ال ,ىرشبلا نئاكلاب ءاهتنإو ابيمألا نم ًءادعبا نيكولسلا دنع نئاك ىأ
 تاباجتسالاو 15(5:ان11565 تاريثملا ءوض ىف الإ مهدنع هريسفت نكمي

 .(١!ىحلا نئاكلاب:ةطيحملا ةئيبلا ىف ثدحت ىتلا م65

 ةمقىهلب.كولسةغللانأ«دليفمولب» ىأر كلذ ىلعءانبو
 عمتجملا ميظنت نع ةلوؤسملا ىه لب ؛51:0505012] ةيعامتجاويبلا تايلمعلا

 .(؟!هلمكأب ىناسنإلا

 فورعملا هلاثمب ىتأي .وحنلا اذه ىلع ةغللا ةفيظول همهف حضوي ىكلو
 ' نأل حلصت ةصقلا هذه ثادحأ نأ ىريو("!ةحافتلاو ليجو لاج نع روهشملا

 ' ,ةغللا سردي ىذلا نكل :ةفلتخم بناوج نم ةساردلل ًاعوضوم نوكت
 عئاقولا نم ءأاوس نع ثعأ 01 506ععأ) ىمالكلا ثدحلا زيمي نأ عيطتسي

 اننا اذه ىنعمو ؛2:3ءا1عهل ءالعدا5د «ةيلمعلا ثادحألا» اهيلع قلطي ىتلا

 نم فلأتت اهاندجو ,ةيوغللا رظنلا ةهجو نم .ةصقلا هذه ىلإ انرظن اذا

 :ىه لحارملا هذهو .اهثادحأ عوقو نمزل ًاقبط .ةثالث لحارم

 ١ ؟١ ص :ىقوسد لامك ,هسمجرت ءرصاعملا سفنلا ملع سرادم ءانربور ؛ثرودو عجار 01(

 ا
 (2) 80011211ع10, 02. (ن11, 2. 4

11011 
 .١6١ - ١٠8١. ص ص ةغللا ملع ةساردل ةمدقم ءانباتك رظناو (')

 كك ا



 .ىمالكلا ثدحلا ىلع ة ةقباس ةيلمع ثادحأ - ١

 .ىمالكلا ثدحلا- 5؟

 .ىمالكلا ثدحلل ةقحال ةيلمع ثادحأ - *#

 لصعت اهاندجو .مالكلا قبست ىتلا ةيلمعلا ثادحألا ىلإ انرظن ادإف

 نم مهفي دليفمولب دنع عوجلا ىنعمو ؛ةعئاج تناك ىتلا «ليج» هااتفلاب

 محلا قئاسنلا فقدت ,نطبلا تالضع صلقت لثم ؛ةيجولويسف كادحأ

 .عوجلل ةيداملا ةيسحلا رهاظملا نم كلذ ريغ

 ةرابع اضيأ دليفمولب دنع 7 سس وو امدنتع
 ىينيع ىلإ ةحافتلا نم سكعني ,سمشلا ءوض نم عاعش طوقس نع

 ءام ةقالع هب اهل نوكت نأ دب ال ىذلا««كاج» عم تملكت مث نمو .ةاتفلا

 .ىمالكلا ثدحلا ىف رثأ تاذ ةقالع ىو ,ايقيدناوأ اهجوز وأ ااهوخأ

 دليفمولب اهيلع قلطي 0 « ليج» مالك قبست ىتلا ثادحألا هذه لككو

 ىهف اهمالك ىلت ىتلا ثادحألا مآ 5مءهل مز5 ةانتسنااند « ملكتملا رييثم »

 هذهو ء.اهل اهؤاطعاو ةحافتلا:راضحإ ىف لثمتتو :« كاحر عماسلاب لاصتت

 (١)[1ءدمور'5 ءعومهم5ء عماسلا ةباجتسا دليفمولب اهيلع قلطي ثاادحألا

 طانم وهف ,ةصقلا هذه لحارم نم ةيناشلا ةلحرملاوهو :مالكلا اصأ
 ةيئايزيفو ةيجولويسف رهاوظل ةلصحم نع ةرابع وهو .ةغللا ملاع مالمتها
 ءاضعأ نأل ؛مالكلا ةسارد ىف ةيعيبطلا مولعلاب ةناعتسالا ىغبني مث نمو

 :ةنيعم ةيجولويسف تاكرحب موقي ؛ثدحلا اذه ىف قطنلا زاهج وا نطنلا

 افي «لتيتعو تناك أ يعم ريل ةناجتتسا ىهاتاوضأ ردصي ىنكل
 !و .اهلكأتو اهسفنب ةحافتلا رضحت نأ امإف ,فلتختس ةباجتسالاا نإف
 فيلا يتاجلا ناريغلا يشن هيشن اذه ىف ئعو .ةعتانج ىقيتوأ
 اهلك ناويحلا دنع ماعطلا مش وأ «ليج» دنع ةحافتلا ةيؤرو ؛ماعطلا

 ناسنإلا دنع ةباجتسالانأ اذه ىنعمو .ةفلتخم تاريثم نع ةررابع

 .ماعطلا ىلع لوصحلا ةلواحم ىهو .ةدحاو ناوبيحلاو

 - (1) 1طن, 2. 3.
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 نييكولسلا نم هعبت نمو «دليفمولب» دنع ةغللا نأ ًاضيأ اذه ىنعمو
 عمسي ناسنإلاف ,نيعم ثدحل ةيتوصلا تاباجتسالا نم ًاعون الإ تسيل

 كلذ نهدلوميف انه نوهشي رفق را ءاعيش قري وأ انيغس مالك
 روص نم ةروص ىأب ةباجتسالا هذه طبترت نأ نود ء«ةيمالك ةباجتسا

 .نا ونا فيضان اذه ىف ناسنالاو :ىلقعلا ريكفتلا

 ىأر يتلا ةيلقعلا تاحلطبصملاو ميهافملا كلت «دليفمرلب» ضفر كلذلو

 رسفتو ةغللاب ةقيث و ةلص تاذ اهنأ «ريباس»و :تدإوبم ب عتراكيت»

 لوصألاب ىدانو « دليفمولب» هب ءاج ىذلا اذه لك ىكسموشت ضفر دقو
 .دعب اميف ىرنس امك ءاملعلاو ةفسالفلا ءالؤه اهب لاق ىتلا ةيلقعلا

 نمو «كيفسولب» دنع اهجفيظوو ةغللا ةعيبطل مهفلا اذه ىلع ء انبو

 يتعجملا ةسارد ثضفر .ةسردملا هذه نأ ,ىوغللا ركفلا خيرات و عاش.هعبتا

 يداملا تناجلا ياع ةغلل ناسا اهنأو ؛ةلالبلا يف.ثحيلاوأ

 ةثسانملا ةداملا لفي كلذ نأل .تانيفرومو تاميتوف لكش ىلع ةيرفللا

 ماكحألل تالاجم حتفي دق ىذلا ,ىنعملا نود ءطوبضملا ىعوضوم لا ثحبلل
 (١)ةيعابطنالا ةيتاذلا

 . ةيسفلا ىلإ راشأ دقل لب. . ىنعملا ةسارد ضفري مل « دليفمولب» نأ عق ةاولاو

 ىلالدلا بناجلا م احقا نأ ىلا بهذي هنأ ريغ ؛ىنعملاو توصلا نيب ةقالعلا

 ةماعلا نيناوقلا ىلإ لوصولا قوعي دق :5ءمدة5انع5د ةيلالدلا ةساردلا وأ

 فرعن نأ اندرأ اذإ اننأ ىأر كلذلو رشبلا دنع ىوغللا كولسلا مكحت ىتلا
 تكامل ككتيوتيلا# مطب يلف عيل نادي الئ ءكي ايدل ةفرعم ىنعلا

 ةسارد نأ ىلإ ىهتنا مث نمو ؛ىنبملا لثم :ةيسح ةيدام سننأ ىلع موقي

 ("!دعب ةيناسنإلا هيلإ لصت مل ةفرعملا نم نول ىلإ جاتحت هليلحتو ىنعملا

 (1) 8!همرصقعالب هم. أب 2. 27, 2. 4
 (2) 1010. ”طط. 84 - 85, 2. 140

 يمال

 هوو



 ىف ىلآلا ىلكشلا بهذملا ىلإ ةوعدلا ىبن دليفمولب حبصأ كلاذبو
 تافيرعتلا نع ةضاعتسالا ىرخأ ةرابعب وأ ,ةينالقعلا ذبنو ,ةغللا ةسارد
 اهلوح رودي ناك ىتلا ةيوغللا تادحولا وأ رصانعلل ةيلالدلاو ةيبلقعلا
 .ةيوغللا ةينبلا لخاد رصانعلا هذه كولس ةساردب ,ىديلقتلا ىوغللاأ ركقفلا

 .مالكلا ىف اهلتحت ىتلا عقاوملاو عضاوملا لالخ نم: كلذو

 ةيعيزوت تاردق تاذ اهنأ ريغ .ةدودحم تادحو ىه .تادحولا هذهق

 جهنملا ىه ,1101100211512[015 ةيعيزوتلا تحبصا مث نمو ؛ةدودحم ريغ

 ىلعو .اهتساردو ةيناسنإلا ةغللا فصو ىف دليفمولب هيلع دمتعاا ىنلا
 (١).ةيوغللا هتسردم تماق جهننملا اذه

 امنيح 5انطونة00هم لادبإلاو لالحإلا أدبم ىلع عيزوتلا جهنم زكتريو

 لثم .ربكأ ةيوغل ةئيب ىف ىرخأ ةيوغل ةدحو لحم ؛ةيوغل هدحو لدنبتسن

 :ةلبج ىفاةسلك و أ ,ةملك ىف ميتوق

 /ن/ مينوفب (ماق) :لثم ةملك ىف /ق / مينوفلا لادبتسا :كلذ لالثم

 ةلمج ىف (سرف) ةملك لحم (لجر) ةملك لالحإ وأ :(مان) لثم ةمللك ىف

 ىلا نامتني /ن/ و 2 نيمينوفلا نأ اذه ىنعمو ءاسرف تيار ::للثم
 (لجر) اتملك ىمتنت كلذ لثمو تامينوفلا ىه.ةدحاو ةيوغل ةتقبط
 .ءامسألا ةقيط ىلا (سمرقلاو

 ىتلا .ةيديلقتلا ريياعملا نم صالخلا جهنملا اذهب ةيعيزوتلا لواحتو ظ
 ريياعملا لثم .؛طدتنو 04 5مءءءط مالكلا ماسقأ ديدحت ىف اهيلع دسمتعا

 .ةيلقعلا ةيقطنملا وأ ةيئالدلا

 ةملكلا وه مسالا نإ .ءامدقلا ةيبرعلا ءاملع ضعب لوق لثم كلاذو

 ىهف .نامزب تنرتقا نإو ؛نمزب ةنرتقم ريغ اهسفن ىف ىنعم ىلع ةتلادلا
 ("!.فرحلا ىهف اهريغ ىف لب .اهسفن ىف ىنعم ىلع لدت مل نإو لعفلا

 (1) 841112 1712, (0م. (ن11, *.

 ب كا ج
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 ام :ةيبرعلا ىف مالكلا ماسقأل دودحلا وأ تافيرعتلا هذه نأ حضاوو

 ريياعم مدختست ال تافيرعت لقألا ىلع وأ ,ةيلقع تافيرعت الإ ىه

 ىف تاملك كانهف..لومشلا وأ ةيعؤيضؤملاب فصنت ال اهنأ امك ,ةيوغل

 :ةلماعم ًانايحأ لماعت اهنكلو ءمسالا فيرعت اهيلع قبطني ال ةيبرعلا
 ءامسألاو.ةراشإلا ءامسأ نع ًالضف .ءثيحو دنغو نيأو فيك :لثم مسالا

 .رامشلاو .ةلوضوما

 باعت اهنكلو ,لعفلا فيرعت اهيلع قبطني ال تاملك ًاضيأ كانهو

 «كلذ ريغو ردصملاو ,لوعفملامساو ءلعافلا مسا :لثم لعفلا ةلماعم

 .هفيرعت ىف هاحنلا فلتخا ىذلا فرحلا كلذكو

 عينص ىلإ انرظن اذإ :ءكلذ هاحنلا عنص اذامل مهفن نأ عيطتسن اننأ ريغ

 كح وكلا هيلا ل تافيرعتلا نود ىعيزوتلا أادبملا ءوض ىف ةاحنلا

 .مالكلا ءازجأ نم ءزج لكل

 ثيجو نيأو م قيكو .نئاسضلاو ةلوصوملاءامسألاو ةراتشألاءامسأف

 ىتلا مضاوم لا ىف عزوتو اهلحم لحت اهنأل ءامسألاب تقحلا ءاهريغو
 اهب فرعي,ىتلا تامالعلا اوددح امنيح كلذ دكّويو :ءانمسألا اهلعحت

 عيزوتلا ىف مزالتلا نم عون اوظحال مهنأكو :فرخلا وأ لعقلا وأ مسالا

 : ءادذنلاتاؤداورجلا ورح :لعف ءانسألا لبق تاودألا سعت لولاخو

 . ىلا هؤامعتنا حصي كلذ لبقي نم لكف ؛كلذ ريغو ماللاو فلألا لوخدو

 (١).فورحلاو لاعفألا ىف كلذ لثمو .ءامسألا ةقبط

 مرهفم تحت لخدت تادحو اضبأ اهلكوء.ةحضاو ةيعيزوت ريياعم هذه لكو

 ةصاخ دليفموب دنع وأ ,ةماع نيبوينبلا دنع ءاوس 7/1002 ميفروملا

 ىوغل رصنع وه ثيح نم هعاونأو ميفروملا موهفم ديدحت ىلع صرح كلذلو
 ةلكشم ًاضيأ لحب ىكلو ؛ةيوغللا رصانعلا كولس ىف ةحضاو ةيمهأ هل

 .ةلمجلاو ةملكلا :لثم ةفلتخملا اهتايوتسم ىف ةيوغللا تادحولا دقعت

 مينوف نع ةرابع وه .دلهفمولب ةسردم ىنعأ,ةسردملا هذه دنع ميفروم اف

 .اهدعب امو ١/ ١7 قباسلا ردصملا(١)
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 انذخا اذإ امأ .ىنعملا انلهاجت اذا اذه ,ةنيعم ةينب لخاد تامينوف ةدعوأ

 ةدحو رغصأ نع ةرابع وهف ,فلتخي هموهفم نإف .نابسحلا ىف ,ىتعملا
 ةثالث عاونأ ىلإ مسقلبو ,ةيفرص وأ ةيوحن ةفيظو وأ ىنعم لمحت ةيوغل
 ؛50ا120 12015161226 ديقملا ميفروملاو :5:عع :20:مطعت» رحلا مي ميفرولملا :ىه

 (72١عرم مه:مطعمدع ىرغصلا مسقرومار

 ةيوغللا رصانعلا ديدحت ىلع ةمئاق ةيعيزوت ةركف ىه ميفروملا ةركقو

 اذه 0 بكت دقو .ةيلالقلاو3 ةيف ارضلاو 3 هدفا اهقئاظوو اهكراسلالالا

 نمو ,ةسردملا» هذه دنع مالكلا م اسقأ موهفم فلتخا نأ ,ةيوحنلاو ةبيفرصلا

 دصرب رصانعلا هذهل ةيفيظولاو ةيعيزوتلا ميقلل مهترظن تفلتخا ًأضيأ مث
 ناك كلذ ىلع ءانبو.اهيف لخدت ىتلا ةيبيكرتلا تاقالعلا ثيح نم ااهكولس
 1221260186 ءممكات(انعهاأك 2031515 ةرشابملا تانوكملا ىلإ ليلحتلاا ةفبم

 ىذلا ىليلحتلا جهنملاوهوأ ,ةسردما هذه ىف ةيلصألائدابملانم
 ةيوغللا تانوكملا ضرع ىلع جهنملا اذه موقيو ,ةسردملا هذه هيلع ت»دمتعا

 (؟)١ىرجشلا ليلحتلاب ىمسي ام وأ :ةينايب ةروص ىف
 «سراه جليز »هذيملت ةصاخو هذيمالت ىف ةلثمم دليفمولب ةسردم تنالكو
 اذه نم سماخلا دقعلا ةياهن عم - شيعت ١1905( دلو) 2ءالنو ةةعذك

 تايالولا ىلإ ًارجاهم نوسبكاي نامور لصو ىتح .ةلزع هبش ىف - .نرقلا
 [1ةنكنهنل آ]هن٠ع151) درافراه ةعماجب قحتلاو 1٠ ماع ةدحتلا

 سيكا ةيلعوم وغلا ة كول هسا للا ءةع عه جا اهدا
 نم ًادحاو ىكسموشت موعن ناكو ؛جارب ةسردم ئدابمو لوصأ ىلع َتْفآَق
 لباقم ىف « درافراه ةسردم» مساب تيمس ىتلا ةسردملا هذه ذيمالت

 :كليقفولب دّيملت نيراغ جليزو اهمعرت ىشلإ .ه لبي ةيسرفمو

 (1) 8210021110, 0م. (ن11, 22. 160 - 7
 .57 - 8 ص ص ةغللا ملع ةساردل ةمدقم ءانباتك ًاضيأ رظناو
 ١١0 -١١8. ص ص .ةغللا ةساردل ةمدقم . انباتك عجار 7(

 تت 28

 اقفال 2001007717 211011101000606
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 ريغ ,ىوغللا ليلحتلا ىف ىعيزوتلا جهنملا نم ةدافتسالا اولواح هذيمالتو

 : لن وان 2ءانا/ع 1عدئان7ع5 ةزيمملا حمالملا أدبمب هسفن تقولا ىف اوكسم مهلا

 ةيلك ةزيحتم «ليي» ةسردم تلظ امنيب .جارب ةسردم هب تزيق ىذلا

 ,كلذ لباقم ىفو .ءىجولونفلا ليلحتلا ناديم ىف هتردقو هدوجو تبثي نا

 ظ .ىجولوقروملا ليلحتلا ىف ًالثمم ىعيزوتلا هاجتالا زرب
 لوخدو , اهروطتتو 1101:8110 !16ه:) تامولعم ا ةيرظن ومنل ناكو

 تافالخلا ةحازإ ىف رثألا ربكأ ,ىوغللا ليلحتلا لاجم ىف تايضايرلا

 ةيرظن ىف هلك كلذ جزتماو نيتسردملانيبةمئاق تناك ىتلاةيمهرلا

3 1 
 وسي

 هتسارد ىقلت ةيالولا هذه ىفو ,م14174١ ماع ايناقلسنب ةيالوب ايفلدالف ديلاوم نم وهو )١(

 .ةفسلفلاو تايضايرلاو ةغللا ملع سرد ثيح ءايناثلسنب ةعماجب قحتلا مث ,ةيوناثلاو ةيئادتبالا

 ىف هنتلاسر دادعإل هتاساردو هثاحبأا مظعمب ماق هنأ ريغي 06 ماع هاروتكدلا ةجرد ىلع لصح مث

 هاروتكدلا ةجرد ىلع هلوصح دعب نيع مث ١4080 ماع ىتح م501١ نم ةرتفلا ىف درثراه ةعماج

 ذنمو ,1135531211عأ5 125111116 01 '1866720108]' ايجولونكتلل سعسوشتام دهعم ىف

 تاغللاو ةغللا ملع ىف ةيذاتسألا ىسرك ىلإ لصو ىتح ةيملعلا هتايخ ىف ىقرتي لظ نيحلا كلذ
 .مويلا ىتح دهعملا اذه ىف لمعي لازامو .ةيحلا

 .ىخيراتلا ةغللا ملع ئدابم ةساردب ةعساولا هترهشب ىظحي نأ لبق .ةيملعلا هتايح أدب دقو

 ْ .ةغللا هذه ىف ريتسجاملا ةجرد ىلع لصحو ةيربعلا ةغللا ىف ًاملاع ناك ىذلا هيبأ دي ىلع

 , ناكو .دليفمولب ذيملت «سراه حليز» هذاتسأ ةيملعلا هتايح ىف اورثأ نيذلا مهأ نمو

 عم فطاعتي ناكو ءاهب ىكسموشت قحتلا امنيح ايناثلسنب ةعماج ىف آذاتسأ لمعي «سراه»
 .ةيضايسلا ةذاعسأ ءارآ

 دقو ؛ةيحيسملاب نيدي عمتجم ىف دلو ًايدوهي هنوك ىلإ ,ةسايسلاب ىكسموشت مامتها عجريو

 ةداعكو ؛كرويوين ةنيدم ىف ىروثلا ىدوهيلا عمتجملاب فرعي اميف .ًاركبم ةيسايسلا هؤارآ تنوكت
 حبصأ مث .ايوضوف ناك دقف ,«ةفرطتم تاعزن ىلا ليمي ناك .ةيدوهيلا تايلقالا نم:ريفكلا

 .آ1012] ًايلاربل حبصأ نآلا هنأ حضاوو .ًايكارتشا

 نابإ ةصاخ .ةيجراخلا ةيكيرمألا ةسايسلل عذاللا هدقن نم .ةيسايسلا هترهشب ىظح دقو

 ةدحتملا تايالولا مئارج ليبق نم برحلا هذه نأ ىري وهو .مانتيف برح ىف ةدحتملا تايالولا طروت

 ةيسايسلا مهتايح نونبي فيكو .نوشيعي فيك سانلا ىلع ىلق نأ اهقح نم سيل ذإ .ملاعلا ىف
 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

 :هناونع كلذ لوح ًاباتك ردصأ دقف .نيطسلف ىف ىليئارسإلا ىبرعلا عارصلا نم هفقوم امأ

 برح دعب ىأ .151/4 ماع "28عوع 15 طع 2110016 6356" «طسوألا قرشلا ىف مالسلا»

 ىبرعلا عارصلا اذه عجراو .ليئارسإو برعلا نيب مالس ةماقإ ةرورضب أبنت هيفو .دحاو ماعب ربوتكا
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 ةغللا ملع لوصأل ىخيراتلا ضرعلا اذه ىف .ريسعلا نم نوكي دقو

 ,ةيقيبطتو ةيليلحتو ةيرظن ءارأ نم ىكسموشت هب مهاس ام رصح .ىرظنلا
 ةفاضإلاب ةيضايرو ةيسفنو ةيفسلف ةعيبط تاذ اهنم ًاريثك نأو. ةصاخ
 .ةغلللا ىلإ

 ىتلا ةفلتخملا ةيوغللا سرادملاو تايرظنلا لالخ نم انظحال دق انلدعلو
 ىد ذنم بستكا دق ةغللا ملعوأ تايناسللا نأ ءلبق نم اهل انضرع
 ةيعيبطلا ,ىرخألا مولعلا نم هريغ لشم ًالقتسم آيملع أجهنم رييسوس

 نم ءاوس تددعتو ةيوغللا تايرظنلا تفلتخا دقف ؛كلذ مغرو ةيناسنإلاو
 ىلإ ىعست ناك اهنكل ,تاحلطصملا وأ ةيليلحتلا وأ ةيرظنلا رطألا ةيحان
 .ةيناسنإلا ةغلل ةيملعلا ةنساردلا

 ةيوغللا سرادملا نم ةسردم لك ترث ؛أت فيك آضيأ انظحال دق انلعلو

 لب .ىرخأب وأ ةروصب اهتقبس ىتلا تايرظنلا نم اهريغب اهل انضرع ىتلا
 ساردملا وأ ةسردملا لوصأو ئدابم نم .ةيوغللا سرادملا هذه ضعب تقلطنا
 لعلو .اهضعب نم تريغو تلدعو :اهضعب ىلع تقبأف .اهتقيس ىتلا

 ركفلا خيرات ىف ةديرفلا ةلثمألا نم ةيوغللا هتيرظنو ىكسموشتت موعن
 ئدابمو 5 نيب ةيوق رب ةياسيوةباق يم يبعلا .رصاعملاو ثيدحلا ىوغللا

 ةيضايرو ةيعامتجاو ةيجولويسف ةيسفنو ةيفسلف :ةيوغل ريغ ىرخأو هيرخل

 بنار مالط [ةلستعس ىف ةيرظتلا هاهو أ يلوقلا كو كيه ةيقاظتمو

 .ىوغللا ريغو ىوغللا ىناسنإلا ركفلل قيمعو

 ةغللا ةسارد نم لوألا فدهلا نأب هداقتعا نم ىكسموشت قلطنا دقو

 ةغللا بيكرت نأو .لمعي فيكو ىرشبلا لقعلا ةعيبط ةفرعم وه ةينااسنإلا

 .نيطسلف ىف ىنويهصلا دوجولا عم فطاعتي امدنع ىكيرمألاو ىبروألا ماعلا ىأرلا نأ -
 ىف دوهيلا اهاري ىتلا ةيخيراتلا بابسألاب ؛ ابوروأ ىف دوهيلاب ةصاخلا ةيخيراتلا بابسألاا طلخب
 ىق انه: داهطضالا ناولأ نم هريغو ىزانلا داهطضالا نم دوهيلا ىناع ايوروأ ىف .نيطسلف

 ىف دنعتسيو ه .نيطسلل ف اينيرأب اررجوو اقف دوهيلل نأ - لاحلا ةعيبطب - ىعديف ,نيطسلف
 .نيطسلف ىف مالس ىف ًاعم شيعلا دوهيلاو برعلا قح نم نأ ىلإ ىهتنيو ةاروتلا ىلإ كلذ

 هثاحبأ نم رثكأ امبرو .ملاعلا ىف نيفقثملا ةماع نيب ةعساو ةرهش .ةيسايسلا هؤار أ هتبسكأ دقو
 .ةيديلوتلا ةيليوحتلا هتيرظنو ةبوغللا

 د قا



 ان211715عاإ ةماع ةيوغل صئاصخ دوجو ديو ىناسناإلا لقعلا بيكرتب ددحتي

 دحاو ةيرشبلا ةعيبطلا نم بناجلا اذه نأ ىلع ليلد وهل تاغلا لك عمجت

 ةقبطلا وأ ىقارعلا لصألا نعرظنلا ضغب.؛ ,رشبلاعيمج دنع ماعو
 'مرله وزعي وهو ؛ةيعيبطلا وأ ةيصخشلا وأ ةيلقعلا قورفلا وأ ,ةيعامتجالا
 ريغ .تدلوبمهو ؛تاكيد لاثمأ نيتالقعلا نيوغللاو ةفسالفلا ىلإ ءارآلا

 وشت اهب جلاع ىتلا ة ةقيرطلا ىف رهظي ارآلا هذه ىف ديدجلا نأ
 بتوع ايوغل 200ع] اسنوفأ ىنب ثيحب اهنيب جزمو ءارآلا

 .اهفصوو ةيناسنإلا

 ةسردم هتعضو ىذلا ىوغللا جذوفألا نأ .ىكسموشت ىأر كلذلو
 نإ لوقي امدتنع :ةلآ وأ "ناؤنيخ هنأك ناسنإلا عم لماعتي ًاجذونإ دليفمولب

 ليلحتلاب ىفتكامث نمو .ريثملةباجتسإ الإ وه ام .ىوغللا ثدحلا
 - اذهب وهو .اهكولسو ةيوغللا رصانعلا دصرو ىلكشلا وأ ىلآلا ىوغللا
 ثدحلا جاتنا ءارو ًارثأ دعبأو قمعأ ىوق نع لفغو ردهأ-- دليفمولب ىأ
 ةغلل 007201 ةيعادبإلاةردقلاو ةيحان نم لقعلا ىف لثمتت .ىوغللا

 ءانبأ لعجت ىتلا ةدودحملا ريغ ةغللا ةردق ىأ ,ىرخأ ةيحان نم ةيناسنإلا

 ددع نيوكتو مهفو جاتنا ىلع نيرداق :ةدحاولا 713106 5مءةلكع#: ةغللا

 نم دحأ اهب قطني ملو ءلبق نم طق اهب اوعمسي مل ءلمجلا نم ددحم ريغ
 ١ (١١لبق

 ا
 تانئاكلا نم هريغ نع ناسنإلا اهب درفني ةردق .ةيعادبإالا ةردقلا هذهو

 دنغ لاضتالا لئاشو نم اهريغ نع ةيناسنالا ةغللا اهب درفتت امك ,ةيحلا
 اهل تسيل تانئاكلا هذه دنع لاصتالا مظن نأل ,ىرخألا ةيحلا تانئاكلا

 مظن مظعم نأ ذإ ,ةيناسنإلا ةغللا اهكلق ىتلا ةدودحملا ريغ ةردقلا هذه
 اهنأ ىنعمب «ةقلغم وأ .ةدودحم تاردق تاذ..تانئاكلا هذه ىدل لاصتالا

 لفطلاو ةغللا .ىسفنلا ةغللا ملع باتكلا اذه نم ثلاثلا لصفلا عجار )١(
 ةيردتكسالا. . ٠ ةيؤقللا ىكسموشت ةيرظنو. زيويل :نوج .باتكل .انتمجرت ايأ رظناو

 م0١ .ةيعماجلا ةفرعملا راد
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 تالالدلا تاذ ةيزيرغلا لئاسرلا نم ًاليئض ًاددع الإ لقنت نأ عيطنتست ال
 ,ةيزيرغلا لئاسرلا هذه ءانب ىف عوني نأ ناويحلا عيطتسي ال امك . ةتباثلا

 قيرط نع ناسنإلا اهلسري ىتلا ,ةيقربلا لئاسرلا ,كلذ ىف هبمشيوهو
 .ًافلس ةفورعمو.ةددحمو ةتباث تالالد اههل ةرفش

 تاخلطضلمل دليفمْؤلاب ةسردم لامغتسا نأ ىكسنموشت ىأر مث نهو

 ,ىكولسلا سفنلا ملع تاحلطصم نم اهريغو ريثملاو ةباجتسالا'| :لثم
 ةغيصلا ءافضإ ةلواحمو ,عادخلا نم عون الا وه ام ,ةغللا ىلع اهّقيبطتو

 ةماع تاحلطصم .تاحلطصملا هذه نأل ,ةغلل هتسارد ىلع ةيبملعلا

 ةيلك لهاجتت ىهو ؛ئش ىأ ىلع قدضت دقو .ريبك دح ىلإ ةيضااقضقو
 كلذو لبق نم طق ملكتملا ا: عمسي مل ىتلا ةديدجلا لمجلا جاتنا ةيملع
 آ1مه26 نم ع1 ةيرطف ةكلمب طبتري ىلقع لمع .هدنع ةغللا نأ ىللع ءاتب

 .ىرخألا تانئاكلا رئاس نود ناسنالا اهب ,صتخي

 وأةقلاغلا نس وق لفطلا ةردق نه ..ىكسموشت قلطني ان ددسن

 هذهو ,ءلبق نم طق اهب عمسي مل ًايوحن ةحيحص لمج نيوكت ىلع .ةعبارلا
 ةغللا ىف ةردقلا هذه لثمتت امنإو ,ًايكولس وأ ًايلآ اهريسفت نكمي ال“ ةرذقلا
 ةجيجت: ةعيات بلاوق وأ :ةنيعم تاطابترا اهدحتال ىعلا ةيداسلا ٠

 ةروص ىه ةغللا نإف مث نمو ؛ةيجولويسف تالاح وأ ءاهنع ةجراخ تازرثؤل
 لك عم مءالتتتو لماعتت ىكل ةحلاص ةادأ هرابتعإب .ىرشبلا لإق علل
 .تالامتحالاو .ثدداوحلا

 ل انيرف اهيم دعت ةيلقع ةرنق ناسا نإ - لرقي انك - ان سلا
 اذه ىف لثمعت ةردقلا هذه نأو .هنغ ةجراخ ءايشأ ىلإ ىزعي ناآ نيكمي
 ةيناسنإلا ةغللا دعت ىتلاو ىرشبلا لقعلا نم ىعادبإلا وأ قالخلا .بناجلا

 (!!ورهاظم زربأ نم
 دليقمولب ةسردم ةصاخ ةغللا ءاملع ضعب ىلع ىكسموشت لخأ كناذقو

 ءطمصمإلعل', (0ةياعوادمل ال0 عان1 5126و. © 3 ١ ث,: ' 60 - 63 .رظنا (3
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 دنع اوفقوو .ةغللا نم ىعادبإلا ىلقعلا بناجلا اذه ىلإ نوتفتلي ال مهنأ

 كلذلو .اهفئاظوو هرصانع كولس نودصريو هنوللحي .ىوغللا ثدحلا

 ةغللا ءاملع نم هوقبس نم متهيو .ًاينالقع ًايوغل هسفن ىكسموشت دعُي
 ءارآلل ةيلك ةضقانم .اهتعيبطو ةغللا ىلإ هترظن تناك مث نمو (١!ةيداملاب

 : اهنأب هدنع ةغللا موهفم نم حوضوب كلذ رهظيو .ةغللا ء ءاملع نم هفالسأ

 ىه وأ «ةيوحن لمج مهفو نيوكتل ٠ ام ةغلب نيملكتملا دنع ةيرطف ةكلم »

 فلتخي موهفم وهو « ام ةغل ىف ةحيحصلا لمجلا عيمج ديلوت زاهج»

 وأءامدقلا ننمةغللا ءاملع ضعب اهعضو ىتلا تافيرعتلا نع ًاماق
 ا"! :ءاوسلا ىلع نيثدحملا

 ىلإ ةيساسأ ةروصب هجوم هنأ .ةغلل موهفملا اذه ىف رظنلا تفلي ىذلاو
 ناك هنأل , ةزنماةءانع ةاتنءاانتع ةيوحنلا بيكارتلا وأ 56 «لمجلا»

 .ناسنإلا مسج نم بلقلا ةباثمب ةغللا نم بيكرتلا وأ وحنلا عقوم نأ ىري
 ةيييك رب دعاوق ىلإ فرصني ال ؛هدنع ©6:ةىدت»#ت دعاوق حلطصم نإف كلذلو

 ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا دعاوقلا ا ضيأ لمشي امناو .بسحف ةلمجلا
 .اعم ةيلالدلاو

 ةردقلا هل .«لماك 0ءا/:ءءزاهج نع ةرابع ىه ةغللا دعاوق نأ اذه ىنعمو

 اذه ىنعمو .اهريغ نود ًايوحن ةحيحصلا لمجلا عء0612:6 ديلوت ىلع

 ' ىديرجت ساسأ ىلع ةلمجلا دعاوق الإ ىهام و دنع دعاوقلا نأ ًاضيأ
 ' وحنلل ىرايعملا ىنعم اب أطخلا وأ باوصلاب هل ةقالع الف مث نمو :ةكاعدء
 :ةغلل ىعقاولا لامعتسالا وأ

 ىلع هتلالد ىلا ةفاضإلاب وهف .هدنع عء061208 « ديلوتلا» ىنعم امأ

 ةقدلاًاض يأ ىنعي حلطصملا اذهنإف ,ةديدج لمج جاتنأ ىلع ةردقلا
 .ةيضايرلا مولعلا ىف ىه امك ,حوضولاو

 اهدصقي ىتلا ةيضايرلا ةقدلاب .«ديلوتلا» ىنعم انل حضتي ىكلو

 .لثم ةطيسب ةيضاير ةلداغم .كلذ ىلع ًالثم ذخأت :ىكسموشت

 6!6120215إب . اق 811386 2110 1/1120 :باتك نم ةريثك عضاوم ىف كلذ رظنا )١(
 ؟"" 1" ص ص ةغللا ملع هساردن همدقم انباتك عجار (50(



 ف - ع - ص + س

 :ةحيحص دادعأب ضيوعتلا قيرط نع.(ف)ةميق ىلإ لوصولا لواحن مث
 ام اذإ ءاهل ةياهن ال (ف) ل ميقلا نم ددع ديلوت عيطتسن اننا دجتسق

 سا نع فرطلا ىف اهي ضوعن ىتلا دادعألا ةرم لك ىف اَنريع

 ش .ةلداعملا هذ نع

 اهروصت ىتلا ىف ؛ةقدلا نم وحنلا اذه ىلع .ديلوتلا ىلع ةردقلا هه
 ةردقلا» :جلطصكٍب هيلإ راشأ ام أضيأ رسفت ىتلا ىهو .ىكسموشت
  «ةقيمعلا ةينبلا» ىف لثمتت ىتلا ؛ 120119108 ههه>مءاعمعع « ةيهحتتا

 .مالكلل ]0 ءغم كامن كاع

 ,ئىطاخ باوج ىلنع لصحو .ةقباسلا ٍةلداعملا ءام صخش لح اذا اسأ

 ىف ثدحي دق ام هبشي اموهو ,ىدرفلا فرصتلا ةلثمأ نم لثم كلذق

 ءادألا :هيلع قلطأ اهو .ةغلل ىعقاولا م ادختسالا وأ .ىلعفلا مالاكلا

 جعءاندل اص عمتذئانع 72ءمممدددمعمع ةغلل ىلاعقلا

 امه ©ه:دمءاعمهأ ةردقلاو 2تلوددهدمصءء ءادألا :ناحلطصملا ناذهو

 «ىديلوتلا ىليوحتلا وحنلا» ةيرظن وأ,ىكسموشت ةيرظن ىف ةيوازلا اارجح
 ( 7. 6. عموستتةنأراصتخاو ) 1ةقك1هز10201083] 02612176 01م

 حطسلا لثمت .ًالعف ملكتملا اهب قطني ىتلا لمجلا ىأ .ىوغللا ءادألا] نآل

 ظ .تايلمع نم بيكرتلا قمع ىف ىرجي ام .سكعي ىنذلا

 ١ بيكرتلا ىلإ رظنلاو ,ةلمجلل ىحطسلا لكشلا زواجت ىلإ هاعد ىذلاو
 .ةيحطسلا ةروصلا كلت وأ ءىجراخلا لكشلا اذه نأ هداقتعا .اهل قيسعلا
 ضعب هيدؤت نأ نكمي ىذلا ىنعملا ىلإ انرظن ام اذا ,ةعداخ نوكت نأ نكمي

 اهبيكرت نأ ربت ٠ ىتعم نم رثكأ ام ةلمجل نوكي نأ نكمي ذإ .لمجلا
 :لثم ةلمج كلذ لاثم .كلذ نع ئبني ال ىحطسلا

 :امه نيينعم لمتحت اهنأل ةضماغ ةلمج ىهو .ًاكحاض ًاديز ترض -

 (لعافلا نم: لاحلا ىأ) .كاحضأ انأو آديز تبرض - ١

 (لوعقملا نم لاحلا ىأ) كلخضي وهو :ديز تبرض + *
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 نيبيكرت نم قتشم ةلمجلا هذه لثمل ىحطسلا بيكرتلا نأ ءاذه ىنعمو
 ىأ (تبرض) ىف ريمضلانم اهيفلاحلاامهدحأ ؛نيفلتخم نيقيمع

 ىأ (ديز) رهاظلا مسألا نم اهيف لاحلا ىناشلا . (ًاديز ًاكحاض تبرض)
 .(كحضي ديز تبرض)

 ةغللا دعاوق نأ ىنعيف «ةحيحصلا لمجلا عيمج ديلوت» ىنعم امأ
 امبو :ةغللا كلت ىف ةنكمملا لمجلا عيمج ديلوت ىلع ةرداق نوكت نأ بجي
 ,ةيرظنلا ةيحانلا نم دودحم ريغ ددع .اهديلوت نكمي ىتلا لمجلا ددع نأ
 ةيأ ىف دعاوقلا ددع نأل ًارظنو .ةقباسلا ةيضايرلا ةلداعملا ىف انيأر امك |

 نكميىتلا,دعاوقلانم عون دوجو نم دب النذإءدودحم ددعةغل

 هذهو ؛ةياهن ال ام ىلإ لمج ديلوت نكمي ثيحب .ةرملاولت ةرملا اهقيبطت
 ميقب انضوع املكف ,ةيضايرلا ةلداعملا ىف ضيوعتلا ةيلمع هبشت دعاوقلا
 مل .هسفن ةلداعملا ءانب نكلو .ًاضيأ ةديدج ةجيتنلا تناك ,ةديدج ةيددع

 .دعاوقلانمعونلا اذه ىلع ىكسموشتقلطأ دقو ًادبأ ريغتي
 . 1ةهك10ه280ه8] 1165 «ةيليوحتلا دعاوقلا »حلطصم

 :يلكشلا ليلحلا ةسرتهرا دليقمرلب ةسردم نأ ءليق نه ترظأ دقو
 ةيسيئرلا ذخأملا دحأ اذه ناكو .ىوغللا ليلحتلا نم ىنعملا تدعبتسا دق
 : ةياني وف اضيأ ىكسمربفت هلمق اه وهو :ةيسرنمللا ذه قلع :تلجس ىفلا
 , راثآ نم ًارثأ كلذ ناكو .ًايوناث اناكم ىنعملا ىطعأ امنيح امنيح ؛ةيرظنلا عضو
 ارك رادع ةيواهرس .ةاديال# طعوو لكس وشت أ وق و دليفمولب ةيرظن
 ىلوألا ةراشإلا تدرو دقو «ةيرظنلا نم ًايساسأ ًاءزج ىنعملا حبصأو كلذ
 دعاوق» اهيلع قلطأ ىتلا دعاوقلا ةعومجمب لمجلا ليلخت دنع ىنعملا ىلإ

 ىلع ةمئاق دعاوقلا هذهو "0 ةصدستةم 2طصققع ةنتنءاانتع' «ةلمجلا ناكرأ

 قبطتو ؛ىنعملاو ىنبملا ثيح نم اهنيوكتو ةلمجلا قاقتشا ةيفيك ساسأ
 وهو ,. 2ع" «ةباتكلا ةداعا» ةيلمع هيلع قلطأ امب .دعاوقلا هذه

 ؛هليلحت وأ هتباتك داعي مهسلا لبق ام نأ ىأ؛( ج) مهسلاب اهيلإ زمرب
 .ةلمجلل ةئوكملا رصاتعلا نيب :ةمئاقلا ةقالعلا نايبل كلذو :هدعب امئ

 (ماعطلا دلولا لكأ) :ةلمجلا كلذ لاثم
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 ىلإ لصن ىتح ليلحتلاوأ ةباتكلاةداعإ دعاوق :اهيلع قبلت
 ىف ةلقم ايل ةيتاهنلا ةلسلسلاو أ ةلسجلا هذي) ةتوكملا ةيسلاسألا ىسخغملا

 ةيئاهنلا ةلسلسلاو ,ةيرفصلاو ةديقملاو ةرحلا ةفلتخملا اهعاونأب تامييفروملا

 :ىه ةلمجلاا هنهل

 .ماعط + لا + دلو + لا + لكأ

 :لثم ةلمج نم رثكأ بكرت نأ دعاوقلا هذه ةطساوب عيطتسن اسك

 .ماعطلا َلَكأ دلولا - ١

 .دّلولا َهَلَكَأ ماعطلا - ؟

 .ماعطلا لكأ ب

 .خلا ...ماعطلا دّلولا لكأ ام - 5

 ديلوت ىلع ةردقلا ىأ ,ةيوغللا دعاوقلا تافص نم ةماه ةفص ىهو
 وأ تافايضإلا ذهو :ةيوغل رضانغ فذحوأ ةفاضإب :ةدنيدجج لنج

 ليوحتلا دعاوقل عضخت .كلذ ريغ وأ ءريخأتلاو ميدقتلا وأ تافو.ذحملا

 ] .قباسلا لاثملا ىف انيأر امك ىيلوألا

 ةقيمعتلا ةينبلا ليوحتل ةيلاتلا ةوطخلا ىه ةيليوحتلا دعاوقلا ُدَعُنَبو
 دغاوقلا هذه ىكسموشت رصح دقو ؛:ةيحطس ةلمج نم رثكأ ىلا ةلسجلل
 هان عدغهرز ًايرابجأ قبطي اهضعب دعاوقلا نم دودحم ددع ىف ةيليوبحتلا

 (0١١م00هه] ًايرايتخا قبطي اهضعبو

 ءامتها لبق ةلمجلا ليلحت دعاوقل ةماعلا ةروصلا تناك اه كنق
 :ىلاتلا وحنلا ىلع ىنغملاب ئكسموشت

 ١70 - ١716. ص ةيوغللا ىكسم .ثت ةيرظن رظنا()
 4١. - 77 ص ةيبرعلا ةغلل ةيليوحت دعاوقت .ىلوخلا ىن- دمحم اضيأ رظنااو

 م1 -



 # ةلمجلا #

 (ةقيمعلا ةينبلا)

 ةيايينصا دعاوقلا)

 (ةيتوصلا هع دا دعاوقلا)

 (ةلمجلل ةيئاهنلا ةيتوصلا ةروصلا)

 جذومنأ مبصأ ليلحتلا ىف قمعأ لكَشب ىنعملالاخدإ دعب نكلو
 :ىلاتلا وحنلا ىلع ليلحتلا

 # ةلمجلا #

 ايام بيكرتلا) يدها دعاوقلا)

 اةفببملا ةينبلا) (ةيتوصلا ةيجرل اروملا دعاوقلا)

 ا (ةلمجلل ةيقطنلا ةروصلا)

 (37 (ةلسلا ىشعم)

 ةهج نم ةلمجلل ةقيمعلا ةيئبلاو ىنعملانيب ةقالعلا تحبضأ اذكهو
 نيب ةقالعلا تحبصأ امك ءاظبارتو احوضو رثكأ ةلمجلل ةينقطنلا ةرزيسلا
 كلذيو..ةقد رثكأ ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةبت وصلا ؛ةيوغللا ةحظنألا
 عقاولا ىف ىنعت ىكسموشت دنع ©:ةتدصدةت «ةغللا دعاوق » تحبصأ

 . ل2111 01 دامدع[05ع بيكرتلا ةيئانث وا ءىنعملاو توصلا نيب ةقالعلا

 ةقالعلا هذه عضو ةلواحم وه ,ةيوغللا ةسردملا هذه هتمدق ام مهأ لعلو

 0153:5621, آند عان1 501م5, 22. 229 - 0 رظنا(١)
 .":7 ص ةيوغللا تاسازدلا ىلع ءاوضأ ءامرخ فيان:أضيأ رظناو

 ©: ه4 :-



 اهتمدق ىتلا ىرخألا جذامنلا نع ًاماق فلتخم 104ع] جذوفأ ة ةروبص ىف

 قبب هجره كيح نتم ةدحتملا تاياآلولا وأ ابرروأ ىف ءاوس ةيونغللا سرانملا
 نم اهب طبتري امو لاصتالل ةديرف ةادأ ىه ثيح نم ةيناسنإلا!ةغللا
 نم ًاريثك لبق نم انظحال دق اتلعلو ؛:ةيفسلفو ةيقطنمو ةيلقع تلايلمع
 ىد ذنمو ىكسموشت لبق ةغللا ءاملع اهيلإ قرطت ىعلا بناوجلا هذه
 ] ريسعلا نم حبصأ ثيحب ءاهرارقتساو ةيرظنلا هذه روهظ ىتح ,ربيسوس
 ءاج ام ىلع قفاو ء ءاوس ةيرظنلا هذه لهاجتي نأ ةغللا ىف ملاع ىبأ ىلع
 ' ةيرظن لهاجتت 7 نأ نكمي ال ةيوغل ةيرظن ةيأ نإ ليق ىتح ؛ ؛قفاوي مل وأ اهب

 ةيوغللا تاساردلا ىف اهتناكم وأ ةيرظن ىأ زاجنإ نإ لب ءىكسموشت
 دا ايقنت ادعي وأ ايرق .نك سرب ةيرظنب اةيعلسس ىدع ويضع ةيسالملا
 نم .ىرخأ ةيوغل ةيرظن هب ظحت ل امب ةيرظنلا هذه تيظح كلذلو .ًاليدعت
 .نيثحابلا ءاملعلا مامتها

 ةيرظن تحيصأ ثيحبءافب ةليصلاة قبو ىرشأ تايرظتح يلف
 ةدع تايرظن وأ تاهاجتا تاذ «ةيديلوتلا ةيليوحتلا ةيرظنلا وأ ىكسموشت

 مهضعبو ىكسموشت ذيمالت نم مهضعب .ةغللا ءاملع نم ددع اهحرط
 ةيرظنلل ليدعت وأ ةفاضإ امإ ,هومدق ام بلغأ ناكو .هذيمالت رييغ نم

 تاروطتلا :ىوغللا ركفلا ىخرؤم ضعب هيلع قلطأ اموهو ةيللصألا
 .١!ةغللا ملع ىف ةيكسموشتلا سرادملل ةرصاعملا

 سرادملاو تايرظنلا نم ريثكل امبرو.ةيرظنلا هذهل ىقيقحلا ىدحتلا لععلو
 ' تايناسل» وأ .«صنلا ةغل ملع» ىف لثمتت ةرصاعملاو ةثيدحلا ةيروغللا
 تلازامو نرقلا اذه نم تاينيعبسلا ىف رهظ ىذلا, 712غ آم عانذذانع5 « صنلا

 هميهافمو هلوصأ ملعلا اذه ىقتسا دقو ءنآلا ىتح ريغتتو روطتت هت:ايرظن

 ةغللا ملع نم اهضعب ةديدع هدفاور نم هيف ليلحتلا قرطو هتاحلظصمو
 اميف اهل انضرع ىتلا ةفلتخملا هتايرظنب 5اندءاانتهل ]ذه عانذ50ءدىجوينبلا

 اهيلع تأرط ىتلا تاروطتلاو ىكسموشت ةيرظن نم اهضعبو «فلس

 ليلخ ىملح ةمجرت ةيوغللا ىكسفوشت ةيرظن .زنويل نوج :رظنا تاروطتلا هذه لوح ( )١
 5١90. ص د ١51 ص
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 هب ىلوألا ةراشبلا نأ ءملعلا اذه خيرات ىف رظنلا تفلي امم نأ ريغ

 ,دليفمولب ذيملت :7. !1ةم115 سراه جليز ىكيرمألا ةغللا ملاع نم تءاج

 ليلحت ةرورض ىلا «سراه» راشأ امنيح كلذ ناكو ءىكسموشت 7 ذاتسأو

 ءاهنيب ءوفاكتلا وأ لداعتلا ةقالعل ًاقبط ٠ ءام صن ىف تاميفروملا عيزوت

 015ءمان75ع ةثم219515 «باطخلا ليلحت» جلطصم ليلحتلا اذه ىلع قلطأ و

 صن لخاد ةلمجلا ىف تاميفروملا عيزوت ْنَأ كلذب دصقي «سراه» ناكو

 أدبم 015م طانانههةلذذدد ةيعيزوتلا اذيسو ؛ !!!كيجلا نم ددنع نم فلأتي

 امك ةيكولسلا دايقمولب ةيرظن ىف ىلكشلا ليلحعلا ئدابم نم ليصأ

 .لبق نم انيأر
 نيع تبولو دف :نستلا تايتاملتا أ ,صنلاة غل ملع نأ اذه ىنعمو

 اهنرع ىتلا 0 ولا لياصتلا نإ سس ةلسإلا ليل

 وه :ةيبيكرتلا اهروصو اهموهفمو ةلمجلا ليلحت ناكو ء.اهفصوو اهليلحت

 دنع وأ ءامدقلا ةغللا ءاملع دنع ءاوس .ًادبأو ًامئاد ةيوغللا ةساردلا طانم

 .صنلا تايناسل ملع روهظ لبق نيرصاعملاو نيتثدحملا ةغللا ءاملع

 ثيح نم ةلمجلا نع ىلخت نيح .هتلاصأو ملعلا اذه ةدج ىتأت انه نمو

 ينط نأ ناكو .16»: صنلا ىلإ ,ىوغللا ليلحتلل ةيساسألا ةدحولا يه

 : عظابك ةيمقألا نم رييك بتاج ىلع الؤاست ضبلا تايتاسل ءانملغ

 فلتغاو ,ةلثجلا نعه سفن لاؤسلا - لبق نم -:نوديلقفلا ةقأللا ءابلع
 ةبوغللااهريياعمو اهدودحوةلمجلالوحويهافملاوتددعتةباجإلا

 .ةيلالدلاو ةيبيكرتلاو

 ؟صنلا ام ,ًاضيأ ليبقلا اذه نم صنلا تايناسل ءاملع لاؤس ناكو

 ؟نوكي ال وأ أصن مالكلا اهب نوكي ىتلا ريياعملا امو

 ترتقو :ايدععب ضمغو تراعتو تديمتو أشيأ تاباجالا تفلتخاو

 12ع 8عوان عىئوضصل هم آ07عووأ عت, 125001136100 10 '1'ءزءأ رظنا(1؟)
 112عان1[15ع5, 8 21
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 هب قولكم اان قا , 1ه«نةلذ5: ةيصنلاو ,صنلا ةيهام ددحت ىتلا ريباعلا
 ل م'الكلا

 ةمدختسملا ريياعملاو .ًالاثم ةيصنلاو صنلا تافيرعت برقأ نم لعلو
 «رالسيرد»و 1ع 8ءهدانور220 « دنارجويب ىد» ناثحابلا هحرط امءكلأذ ىق
 ىلصاوت ثدح نع ةرابع هنأب . صنلا افرع امنيح . >:تدقتت
 الإ ًاصن صنلا نوكي ال ىتلا ريياعملا امأ . "هتان عقلنا ع 06 ءان7226*
 دحاو فلخت اذإ فصولا اذه هنع لوزيو ؛ةعمتجم ريياعم ةعبس ىهف: ءاهب
 :ىهو .ريياعملا هذنه نم

 مطعيعمعع كبحلا - 5 000 كبسلا - ١

 26ءمامطنا لوبقلا - 1ن(عمانممدلنا# دصقلا - !'؟

 51012000211697 ةيماقملا- 5 1191(1010103 ةيمالعإلا - 6

 106033117 صانتلا - اال

 ' :ىلإا رظنلاب ريياعملا هذه فينصت نكميو

 امهب صتخيو ءاعزا - نعماع5عل هتاذ ىف صنلاب لصتيام :ةلروأ

 .كبحلاو كبسلا اراايعم

 صنلا ؛ئيشنم فقوم ثيح نم .صنلا لامعتساب لصتي ام :اينالك
 امهب صتخيو ,760ءز761,5 20006 صنلا ىقلتم وأ :طرملس هجرك ةااتلسلع
 .لوبقلاو دصقلا اراايعم

 ىعامتجالا هقايسو صنلا اهمدقي ىتلا تامولعملاب لصتي ام :اثلالت
 ريياعم اهب صتخي هذهو .هباشملا ىرخألا صوصنلاب هتقالعو ىفاقتثلاو
 (؟)! صانتلاو ةيماقملاو مالاعإلا

 نسح ديعس باتك نم ىناثلا لصفلا رظنا :هريياعمو صنلا فيرعت ىلع فالتخالا لوح )1١(
 ل ةة ص .صنلا ةغل ملع .ىرريحبلا

 10ء 8 عون عمت, 220 101عوو1 عك, 02. نا, 21٠ 32 12 رظنا(12)
 ١66. ص - ١67 ص ١45١ ويلوي لوألا ءزجلا رشاعلا دلجملا .لوصف ةلجم .«ةتيلهاج ةديصق ىف ةسارد ؛ىرعشلا صنلل هيمو رجأ وحن » ناونعب ثحب .حولصم ديعس ,ًاضيأ رظنااو

 للام 



 لوح ةديدع تايرظن كانه لب .ريياعملا هذه لوح نوفلتخي صنلا ءاملعو

 كلذ عمو.ةلمجلا م اظن نع فلتخي ماظن وه ثيح نم.هليلحتو صنلا فصو

 ةلمجلا نأ ريغ . تيفوأ نضتكا لال ؛لمجلا نم فلأتي ةياهنلا ىف صنلاف
 .هلك صنلا ماظن ىلإ نوعسي مهو ,ءصنلا ءاملع دنع ةيئزج ةفيظو تاذ

 الإ هيف تائيزجلل دوجو آل ةلماكتم ةدحو وه ضنلا نأ اذه ىنِعِمَو
 .اهناذ ىف مهتت دا :للحت ال صنلا ىف ةلمجلاف .لكلاب اهتلص رادقمب

 ْ .هلمكأب ضنلا لالخ نم امناو

 ثيدحلاو ميدقلا ىوغللا ثارتلا نم ريبك دح ىلإ صنلا ءاملع دافأ دقو

 ثيح نم .لبق نم اهل انضرع ىتلا ةيوغللا سرادملا نمو رصاعملاو
 دقف كلذ عمو .ىبولسألاو ىلالدلاو ىوحنلاو ىفرصلاو ىتوصلا ليلحتلا
 ليلحت ىف ةريثك تاهاجتا وأ تايرظن - لبق نم ترشأ امك - تَعضو
 ىتلا ةيوغللا تاحلطصملاو لوصألاو . ئدابملا فالتخاب تفلتخا ,صنلا
 داعبأ لخادتتو اهيف كباشتت تيح ءصنلا ةغل ملع سرادم اهتمدختسا
 0 ةنوقل ريغ تايوعسف وأ

 ليلحت تاهاجتاو تايرظن نإ - ماع لكشب - لوقلا عيطتسن انأ ريغ
 ىرخأبوأ ةروصب لوانتت .اهلوصأو اهجهانم فالتخا ىلع .صنلا

 :ةيتآلا تايوتسملا

 .صنلل ىوحنلا ليلحتلا - ١

 .صنلل ىلالدلا ليلحتلا - "

 .صنلل ىماقملا ليلحتلا - ”

 ةكباشتمو ةلخادتم .تايوتسملاوأ رواحملا هذه نإ .لوقلا نع ىنغو

 نكلو ءرخآ ىوتسم ىلإ ىوتسم نم لقتني نأ صنلا للحم عيطتسي ثيحب
 دنع تايوتسملا ىف جردتلا اذه فقوتيو ءصنلل ةيلكلا ةدحولا راطإ ىف

 فالتخا مغرو.صنلل للحملا وأ سرادلا اهقبطي ىتلا ةيرظنلا ىلع.ليلحتلا

١ 

 .اهدعب امو ١86 ص قباسلا عجرملا»ىريحبلا نسح ديعس رظنا:صنلا ليلحت تايرظن لوح(١)
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 ال رمأ صنلا ءاملع نم ريثك دنع صنلل ىوحنلا ليلحتلا نإف :تاليرظنلا
 )١( عرب: عمدصسسة من «صنلا وحن » هيلع قلطا اميف .هلافغإ وأ هزواجمت نكمي

 ثيح نم صنلا ملع ىف ًايلع ًاناكم ©ه06وزو» «كبسلا» لتحا كلأذلو

 لسا عاوتأ ثيح نم ةيفوياساسعلاو ةدعولا ضاظم:دمرو نلاقي
 .فذحلاو.ءلصولاو.لعفلاو.راركتلاو.فطعلاو.طبرلاتاودأو
 ءامبسألاوةرابثالاءامسأ اذبكو ب رعتسيملارابهيني_هاظلا رئاسخال
 تامالعلاب لصتي كلذ لكو .كلذ ريغو اهتنمزأو لاعفألاو :ةلوضوملا
 .صنلا ةرهاظ وأ ,صنلل ةتيوغللا

 (00هطع:عمهع «كبحلا» رايعم نإف .هريسفتو صنلا ةلالد ثيح نم اامأ

 نم :ةانعمل ىلالدنلا ظبارتلا ىف نلطوعي ىللا ضنلا تعفو ابغي نعل
 اهدارطاو اهطبارت ىدمو ؛صنلا اهحرطي ىتلا تاروصتلاو ,ميهافملا ثيح
 اهمدختسا ىتلا تارابعلاو لمجلا لالخ نم كلذو ,ةمكحم ةروص ىف
 ىلالدلا ليلحتلا اذه لصتي ىرخأ ةيجان نمو ,صنلا جتنم وأ هلا

 .هل هريسفتو ةليدأت 5 هباعيتساو همهف ثيح نم .ىقلتملاب

 انايحأ هيلع نوقلطي دقو .ءصنلل ىماقملا ليلحتلا ثيح نم ااَمأ
 ةيعايسللا لمعلا ئاقاوس لوانتي وهف .2:هوردةاتع5 ىلوادتلا ليلحتلا

 تامولعملاو ,ههبشت ىتلا ,ىرخألا صوصنلاب هتقالع اذكو ؛ةيفااقثلاو
 كلذ لكو .كلذ ريغو .اهيلع مكحلاو ءاهل ىقلتملا لبقتو ؛اهمدقبي ىتلا
 ؛ .صانتلاو مالعإلاو ةيدصقلاو لوبقلا ريياعم هيلجحتو هبعوتست

 قلطي دقو :16»( ]128 015065 صنلا ةغل ملعل ىربكلا ملاعملا ىه كللت

 عساو بحر ملع وهو ؛015ءما75ع 1515 باطخملا ليلحمت اتاثحأأ هلع

 وهو ,ىرخأ مولع ىلإ هيف ليلحتلا قرطو هتاحلطصمو هميهافم عستت

 مولعلا ةيقب لغم 106015تن م11 5357 « مولعلا لخادت» أذثم ىلع ىح لاثم

 .ةرصاعملا

 ىركذ ىف.باتك ىف دوشنم ثحب « صنلا وحن ىلا ةلمجلا وحن نمو» .حولصم دعس رظنا ((1)

 .مأ ١94889/ .١94 ,بادآلا ةيلك تيوكلا ةعماج ,ةيناثلا نوراه مالسلا دبع ذاتسألا

 تباهواك ع



 3 ,ةميلسلا ضارغألا ىف ةيرذلا ةقاطلا مادختسا وأ ةيرذ ةلبنق عنصف

 كلذ لك .هلمعو ىلآلا بساحلا ميمصت وأ ءاهقالطإو ءاضف ةنيفس عنص
 رفاضتت ثيح د ووو يهرب هايس يسال نوم ب 2 ع

 ريثك ىري كلذلو ؛ةفلتخم مولع ىف نيصصختلم او ءاملعلا نم ددع دوهج

 لخادت» ًأدبم وه نيرشعلا نرقلا ىف ملعلا زيمي ام مهأ نأ :ءاملعلا نم

 قحتست ةرهاظ ةيأ نإ ىرخأ ةرابعب وأ ءضعبب اهضعب لاصتاو «مولعلا
 ةيقيبطتو ةيرظن اياوز ةدع نم اهيلإ رظنلا نم دب ال ,ةيملعلا ةساردلا
 .ةيناسنإو ةيداصتقاو ةيعامتجاو ةيضايرو ةيفسلفو

 وأ ىرظنلاةغللا ملعل ماعلا ضرعلا اذه لالخ نم انيأر دق انلعلو
 دعي مل نرق فصن نم رثكأ ىدم ىلع ملعلا اذه نأ :ةيرظنلا تايناسللا
 ىرخأ ةيحان نم ةريثك «تايرظن»و ؛ةيحان نم «مولع» وه لب ًادحاو ًاملع
 ًاملع سيل «تايناسللا» وأ «ةغللا ملع» .هيلع قلطي ام نأ اذه ىنعمو
 ريغ اذهو سناجتلانمعونب عتمتيهناوأ ماجتالاو ةرظنلا ىداحا

 ًانايحأ ةلخادتم لوصأ تاذ ةفلتخم ةيوغل تاهرظن كانهف ٠ ,حيحص
 ةرهاظ ةيناسنإلا ةغللا نأ ىلإ كلذ درم هلعلو ىرخأ انايحأ ةضراعتمو

 ةيجولويسفوةيعيبطةيدامبناوجب لصتت اههنأل ديقعتلاةديدش
 ٠ ثيح نم ءاهتاذ ةغللا نع ًالضف .ةيكولسو ةيلققعو ةيسفنو ةيعامتجاو

 , وأ .:ةقوطنم صوصنو تارابعو لمجو تاملكو .ةيناسنإ تاوصأ ىه
 ةغللاوز ةقوطنملا ةغللا نيب قورفلا مث .هرصح بعصي ًاعونت عونتت ةبوتكم
 ةفلتخم مولع رفاضت لا ةديرتلا ةرهاظلا هذه تجاتحا كلذلو ,ةبوتكملا

 . ام رظن ةهجول ًاقبط .ام ةيواز نم ةغللا ىلإ رظنلا واحب اهيف ملع لك
 نإ ليق ىتح .ًايعوضوم ًايملع ًافصو اهفصوو اهتسارد ىلإ لصي هلعل

 ةقيقحلا ىف ىه .ةغللا سردت ىتلا تايرظنلاو مولعلا ىف عونتلا اذه لك
 !؟ةغللا ام :وه دحاو لاؤس ىلع ةباجالل

 راس قي قس يسرد اا نايم الا اسيا اب

 ثيح ؛ 1101عءانعهول 10189 ىرظنلا ةغللا هلع وأ ععمعردل عانت أ 5

 ياا ع



 ةيفصوو ةنراقمو ةيخيرات اهتسارد ىف ةفلتخم جهانم ةغللا ءاملع قيطي

 ةغللا ةساردل ةماع لوصأ عضو ىلإ تاساردلا هذه ىعستو ةيلاباقتو
 .ةينااستالا

 :ىتأي اميف لثمتت «مولعلا» هذنهو
 مزطهمء(1غىك تاوصألا ملع : لأ

 .ةغلل نتوصل م ءاظنلا اهنم فلأتي ىتلا ةعونتملا ةيتوصلا صئااصخلا
 ملعلا اذه لصتانأ ثبل ام مث ,:ةيعوضوم ةيملع ةسارد اهتسأردو

 ءادختسا ىف تاوصألا املع عرش امدنع هيرغ ا! ةبجيبطلا فاعلا

 ىف تالآلا نم هريغو 5؟م6ءا70ع2مأط « فارجو رتكبسالا» لشم .هتقف

 :اهنم «مولع» تاوصألا ملغ حبصا 3 نمو ,هسايقو توصلا 5

 تن مطل 15 يهب دوب تاوصألا ملع - ١

 6-1 ةرجحملاو ةيئارهلا ةبصقلاو نيشتلاب ا اهتبا

 .نيتفشلا ىدح نانسألاو ناسللاو ىومفلا فيوجتلاو قلحلاو .نبينتوصلا

 م عوانوأذ ع 02عاأ5 ىكيتسوكألا تاوصألا ملع - 5

 مطروزءعوا ططوصعاتع5 قي تاوصألا ملع وأ

 01 اهددرتو ايلوطو ةينرصلا تاجوملاثيحنم :عماستلاَودَ

 قيلخت ىف ملعلا اذهجئاتن تلغتسادقو .كلذ ىف ةرثؤملا لماووعلاو

 .50ءععاط 5 ًايعانص حالكلا

 م110160:-)7 2>ط0معءانئن ىعمسلا تاوصألا ملع - ؟

 ثدحي امو اهحيرشت ثيح نم «نذألا» ىعمسلا زاهجلا سردي وندو

 .مالكلا كارداو ةيتوصلا ةرفشلاا كق
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 .يضقلا وأ ىكاردإلا ةغللا ما وه اق املع ىناسنإلا 7 1 ةلص

 . 1ءان7010ع1ءدل آ1 15

 طذمءتستعنامل ططمصع(ء ىبلرجتلا تاوصألا ملع -

 ةينورتكلإلا تالآلاو ةزهجألا ءادختساب ةيوغللا تاوصألا صئاصخ سرديو

 ء [مدامت 2 عمال ططممعانعو ىلآلا تاوصألا ملع ملعلا اذه ىلع قلطي دقو ,ةثيدحلا

 .01[125013' طاط0همعانع5د ىلمعملا تا اوصألا ملع هل

 مطمد010عر2 -تامينوفلا ملع :ايناث

 سردي تاوصألا ملع ناك اذإف ,تاوصألا ملع نم ىناشلا قشلا وهو

 اهتلصو مالكلا ىف اهتفيظو نع رظنلا ضغبو اهتاذ ىف تاوضألا

 اهتلصو ةيوغللا تاوصألا ةفيظو سردي ايجولونفلا ملع نإف ,ىنعملاب

 مينوفلا :ىه ليلحتلا ىف اهمدختسي ىتلا ةدحولاو ,بيكرتلا لخاد توص
 ىف هل زمريو :لبق نم اننيأر امك ةلماك ةيرظن هيله تماق ئذلا 2ططودعضم

 .//نيلئام نيطخب ليلحتلا
 .210مط010عرر 2فرصلا ملع :أثلاث

 ثيح نم تاميفروملا عاونأ سرديو ٠ «تاميفروهلا مليع» قو ىنعمب وأ

 اهني 3 تو ,هبوحن وأ ةيفرتعأو أ هبوهعم ٍةلالد اهل تادحو ىه

 ىف هل زمريو 1101716776 ميفروملا ىه ليلحتلا ىف ةيساسأ هدحو ملعلا

 :[ ] :نيسوقلاب ليلحتلا
 52م2 مظنلا مله وأ وحنلا ملع :أعبار

 مظن نيناوق ثيح نم تارابعلاو لمجلا وأ ةيوغللا بيكارتلا سرديو
 ."*عضوو .لمجلا تانوكم نيب ةيبيكرتلا تاقالعلاو ,ىلمجلا غاونأو تاملكلا

 ©6:ةىحستةىدعاوقلا ملع ًانايحأ هيلع قلطيو .كلذ لوح ةفلتخملا تايرظنلا
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 .ةغللا مولع نم ايساسأو ًايروحم أملع لثميو هيلإ فرصلا ملع ةفاضإ دعب
 .ةغللا ملع بلق وه لاقي اسك وأ

 5ءصدضا( ئى كلالدلا ملع :أسماخ

 للحيوةملكلاوأ ةيوغللاةمالعلل ةيزمرلاةعيبطلا سردي ملع وهو
 اهعوتتواهريغتوةلالدلاروطنتو :بيكارتلاوتادرفملاىفةنكالدلا
 داضتلاو ىظفللا كرتشملاو فدارتلا لثم تاملكلا نبب ةيلالدلا تاققةالعلاو

 56177612 ميميسلا ىه ةيلالد هدحو انايحأ مدختسي ةلالدلا ليلعحت ىفو

 :لثم ىرخأ عورف ملعلا اذه نم قثببتا دقو
 ؟70عءوطسلوإ تادرفملا ملع ((أ)

 نم تادرفملا ىف لثمتت امك .ةيظفللا ةورثلا ةيكرح سردي ملع ووهو

 .نيعم لاجم ىف مدختست ىتلا تاملكلا ددعو .اهعونتو اهرادقم» ثيح
 اهمدختسي ىتلا ةطشنلا تاملكلاو .تاغللا نيب ةضرتقملا تاملكلاو

 .تادرفملاب لصتي امم كلذ ريغو ,ةلماخلا تاملكلاو ,ةنيعم ةغلب مملكتملا

 1.دنءماوهر 2 ىرظنلا مجاعملا ملع ( بز
 نوكتت فيكو اهتعيبط ثيح نم تاملكلل ةيمجعملا ةلالدلا سردي ووهو

 وهف كلذلو ,مجاعملا ء ءاملع اهمهفي امك ةملكلا همامتها روحمو رروطتتو

 ةيرظن لوضأ نآلا ملعلا اذهل ةصيضأ دقو ,ةلالدلا ملع عم ًانايحأ لبخاتتي
 .« تادرفملا ةيرظن هوأ«مجعملا ةيرظن وهيلع قلطي اميف ةلالدلا ملع نعةقرفت

 ىلع ةغللا ءاملع مظعم قفتي ىتلا ةيساسألا ةغللا ملع عورف ىه كالت
 ' ىف ذخأت نأ دب ال ىتلا ىلوألا هتاقلطنمو ملعلا اذه تايساسأ لشن# اهنأ
 مستت ةيوغل ةيرظن ةيإ عضو ىف ىتحوأ :ةيرظنتلا ةساردلا دنع نابل

 .ميمعتلاو ةيعوضوم اب

 :لهدوع اقالظتاو:ةقللاةساردل هساعلاوثينخلا ىظعلاو أ جف
 :لثم ةيرظنلا ةغللا مولع نم دعت ةيوغل مولع ترهظ .ةيرظنلا لووصألا

 ١ - طعس 2( 1621 آد عانأ وأن ©5 ىضايرلا ةقللا ملع (313

 مولعلابيلاسأ ءادختساب,ةيوغلاةداملاليلحتب ءوقي ملع وهو
 :دجن ملعلا اذهب ةلصتملا عورفلا نمو .ةيئاصحإلاو ةيضايرلا

 ل ا#



 م1 ععطردنع ان ال1515 ىربجلا ةغللا ملع )(

 © ه1ممات200ه2ل آنصعاتنؤانع5 ىباسحلا ةغللا ملع (ب)

 (0 ندمان 2أنا/ع آنه عانت ذأنع5 ىمكل ا ةغللا ملع (ج)

 51215( عءدل امص عانت ن5 ىئاصحإلا ةغللا ملع (د)

 ىف ىلآلا بساحلا وأ «بوساحلا» نآلا مدختست مولعلا هذه مظعمو
 .دعلاو فينصتلاو ليلحتلا

 6 2 مط عدت قى ( ةياتكلا ) تاميفارجلا ملع - "

 تاغللا ىف ةباتكلا مظن ثيح نم .ةبوتكملا ةغللا ملعلا اذه سرديو

 كلذو قوطنملا مالكلا نع ىطخلا ريبعتلا ىف ةمدختسملا دعاوقلاو ,ةفلتخملا

 ىف هدحو مدختسي وهو .ةقوطنملا ةغللاو ةبوتكملا ةغللا نيب قورفلا نايبل
 مينوفلا لباقت ةدحو ىهو :613ماعم>© « ميفارجلا» اهيلع قلطي ليلحتلا

 .ةقوطنملا ةغللا ىوتسم ىلع 62

 1؟مءدنن «ةيهسجلا ةكرحلا ملع - "

 اهعضو ُثثيح نم :مالكلل ةبحاصملا ةيمسجلا تاكرحلا سردي ملع وهو

 ىدل ةددحم تالالد اهلو .ًانايجأ مالكلا دسم دست دقو ءاهبيتزتو

 ,نيعلا وأ ديلا صارلاب نوكت دق تاكرحلا هذهو .ةنيعم ةيوغل تاعامج

 عزوتت ىهوا .هلك مسجلاب نوكت تاع .مسجلا ءاضعأ نم كلذ ريغ وأ

 ' هيلع قلظب ,ةيليلحت هدحو ملعلا اذه مدختسيو .ةفلتخملا فقاوملا بسح

 .مسجلا تاكرخ نم ةدرجملا ةكرحلا ىلع لدت ىهو ]1012© «مينيكلا»

 .مالكلل ةبحاصملا تاكرحلا ديدحتل ريوصتلاو مسرلاب ملعلا اذه نيعتسبو

 مولع كانهف ةنيعم ةيجهنم رظن ةهجو نم ةهغللا ةسارد ثيح نم امأ

 ىف همدختست ىذلا جهنملل اقبط ىرظنلا ةفللا ملع نم فنصت ةيوغل
 :ىهو ةغللا ةسارد

 [1ز5غ؛مسنءفل آنمعسبند(ذ ن «ىخيراتلا ةفللا ملع - ١

 [)121:021 ةبقاعتم ةينمز تارتف ىف ىوغللا ريغتلا رهاظم سرديو
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 وحنلا ملعو .ىخيراتلا فرصلا ملعو ,ىخيراتلا تاوصألا مل. عكانه
 نم ملعلا اذههنع رفسي ام مهاو ,ىخيراتلا ةلالدلا ملعو .ىغذيراعلا

 هذه ىلع ىوغللا ريغتلا مكحت ىتلا ةماعلا نيناوقلا ىف لثمتي علا

 .ةخاغلا ةدع- وأ :ةتيزغتم ذعل ىلا رظنلاب كلذ لكو .ةفلتخملا تاايوتلا

 01310 1[. 105 نراقملا ةغللا ملع.-؟

 ةساردو .ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا رهاوظلا ةساردب صتخيو
 ةيوغل ةلئاع وأ ءدحاو لصأ ىلإ ىمتنت ىتلا ,تاغللا نم ددع نيب ةتراقع
 ةيوغللا تايوتسملا ىلع ملعلا اذهل ًاعورف كانه نأ أضيأ اذه ىنعمروءةلحاو
 نا .نآلا ردانلا نم ذإ ,ةيلالدلاو ةيوخنلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا .ةققتخلا

 ىف صصختفلا غئاشلا امناو ةدحاو ةعفد رهاوظلا هذه لك دحاو ملاع- سردي

 ,ةنراقملا تاساردلا هذه ىلع انبو ,تايوتسملا هذه نم ىوتسم. همارت

 وأ ءدحاو لصأ نم ةردحنملا تاغللا نيب هبشلا هجوأ ضعب صالختم ءا نكي
 .مألا ةغلالا اتي

 12ءوعرتتما ع طراد عانأدغ5©1 ىمصولا ةفللا ملع - ؟

 :5ز:مءطعمهنع ددحم ناكمو نيعم نامز ىف ةلمعتسم ىه امك ةغللا س رثيو

 تايوتسملا ىلع كلذو :5:اع ةتباث ىهو ةغللا تالاح نم ةلاح سرقي ىأ
 وقو.ءاهقم ةحاو يوعسم ىلهوأ :ةيلالدلاوةيوحتلاو ةبقرشللاو ةيهالقم ٠
 ىد اهعضو ىتلا ةقرفتلا ىهو ؛ىخيراتلا ةغللا ملع لباقي ىنعلألا انهب
 .لبق نم اهيلإ انرشأو :١ ريصو#

 همر 19(25 آنس عانأ ذا ىلياقنلا ةفللا ملع - 5

 لثم نإ - اينع ةييسببل را نوع نييديتاليعالا أ .هيشلا هجوأ سردي

 .ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا تايوتسملا ىلع. كلذو

 12151عءغ(010ع) 2 بتاجهللا ملع - ف

 ىف رهظت امك .ةدحاولا ةغللا ىف تاجهللا صئاص:>- سردي ملع ووهو

 .ةجهل لك صئاصخو .ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيفرص. .: ةيتوصلا .قورفلا
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 اندلع ءول آراسعستساأ وي ىلومشلا ةغللا ملع

لوصولل ءًايلالدو ًايوحنو ًايفرصو ايتوص ؛ةفلتخملا تاغللا سردي وهو
 

اسنإلا تاغللا اهيف كرتشت ىتلا ةماعلا لوصألاو دعاوقلا ىلإ
 ضغب .ةين

جم لك وأ ,ةغل لك اهب درفنت ىتلا ةصاخلا دعاوقلا نع رظنلا
 وأ ةعوم

 .ةيوغل ةلئاع

 وأ ىرظنلا ةغللا ملعب ىمسي املةفلتخملاعورفلا هذه دوجو ىنعمو

نذ5- ىقيبطت ةغل ملع ةرورضلاب كانه نأ ةيرظنلا تايناسللا
 8مما160 آن عا

ن وه ام نيب ةمساحلا ةقرفتلا نأ ريغ ماع لكشب حيحص اذهو او
 ؛ىرظ

 دوجول ,ءكشلا ضعب هب طيحي دق رمأ ,ةغللا ةسارد ىف ىقيبطت وه امو

و ؛ةيقيبطتلا ةغللا مولع ىف «ملع» حلطصم
 لصفلا هل صصخنس ام وه

 .باتكلا اذه نم ىناثلا
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 لوألا لصفلا عجارمو رداصم
 : ةيبرعلا عجارملاو رداصملا .:لوأ

 ١-االكتب

 ةفرعملا راد .ةيردنكسإلا .ةغللا ملع ةساردل ةمدقم .(د) ليلخ ىبفلح

 ماؤ99 .ة:ةيعماجلا

 م997١ .ةيعماجلا ةفرعملا راد :ةيردنكسإلا ةغللا هقف ةساردل ةمدققم
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 ىتلا بيلاسألاو تاءارجإلا نم ةعومجم ىلع« هلع حلطصم لدي

 تاءارجإلا هذه ضعبو ءام ةرهاظ ةساردل ثحاب وأ ملاع ىأ اهيلع دنمتعي

 .«ىلقع» اهضعبو ؛«« ىسح» بيلاسألاو

 مرش ىعلا ةرشايملا تاظحالملا ىف ةيسحلا بيلاسألاو تاءارجإلا لثمتتو

 موقي ىتلا براجتلا:ىفوأ . ام ةرهاظ لوح نيثحابلا وأ « املعلا دخن انهب

 .براجتلاو تاظحالملا هذه ىلع انب اهماقأ ىتلا ضورفلا نم ققحتلالا اهب

 هده نم.اهطينميس , ىلا نيناوقلا ىف لثمعمف يلقعلا يناجاإامأ:
 ةبقيفج رسفتو مكحن ةماع دعاوبق نركت ثيحب :براجتلاو تاظحإلملا

 .ىرخأ رهاوظ نم اهنع عرفتي وأ ءاهب طبتري امو.ةساردلا عوضوم ةرهاظلا

 ىلوألا ةبّترملا روف ىتأي «ملعلا» موهفم نم ىلقعلا بناجلا اذه لعلو

 ءاذه اًنرصع ىنف ةصاخ .اهتيمهأ مغر ,ةيسحلا بيلاسألاو تاءارجإلا| لبق
 براجتلا ارجا ئف ةروطتم ةيملع ةزّهجأو تالآ نآلا ء ءاملعلا مدختسي ذآ

 ْ تثذحخ ىعلا ةيملعلا ةرفظلا اهيللإ ىرعُي ,ةيهانتم ةقدب تاظحالما دّصرو
 .نرقلا اذه نم ةريخألا ةثالثلا دوقعلاا ىق

 ناتاهو .ميمعتلاو ديرجتلا ىتيلمع ىف لثمتيف ,ىلقعلا بناجلا امأ
 ةرهاظ ةسارد ىف ىملعلا جهنملا بل ىلإ ,ةقيقحلا ىف ,ناريشت ناتملكلا
 مالطا يقل ستسفاالا البلا نسي رس ربا رع امك ديرجتلاو اق
 رهاوظلاو ءايشألا اهب فصتت ىتلا ةيئزجلا

 عبطتسأ ئذلا :ضاخلا ىملق وه ,نآلا هب بتكأ ىذلا ملقلا اذه ًالثمق
 رهف .اهفزعأ ةيدرفو ةصاخ تامالعب ,ىرخألا مالقأل : اس نع ةرْيمَأ نأ

 وز -



 ىسملق نكلو :هتيصوصخو هتيدرف هل مولعمو ددحم ْئش .ةيحانلا هذه نم

 تتاك :ةريفك هريغ مالقأ كانه لب مالقألا رخآ الو ؛مالقألا لوأ سيل ءاذه

 قئارطو اهماجحأو .اهناولأ تفل تخانإ ىهو .نوكت فوسو ةنئاكو

 اهيلع قلطن نأ انل حصي امف الإو .هيف ك رتشت ماع بناج اهيف .اهعنص

 .« ملقلا» وه دحاو مسا

 هجوأ مغر ؛ماعلا مسألا اذه اهيلع قلطن ىتلا ةجردلا انغلب اذإف
 انلوقعب انحرط دق ذئدنع نوكن نأ دب الف ءاهضعب زيم ىتلا فالتخألا

 اهي ونيمتيو ءاهيف فلتخت تناك ىغلا :ةيئزجلا اهتافصأنم ًاريبك اددع

 ىف ؛عنصلا ةقيرطو مجحلاو نوللا تافص .ًالثمانحرط ؛رخآ ملق نع ملق
 ةمهملا ىهو .ملقلا اهيدؤي ىتلا ةفيظولا وأ ةمهملا ىلإ انرظن ىذلا تقولا

 .ةباتكلا ىهو مالقألا عيمج اهيف كرتشت ىتلا

 هيف سيل عقاولا اذه نأل ,ىسحلا عقاولا نع اندعتبأ دق نوكن كلذبو

 ةيئزجلا تافصلا هذه لالخ نم انساوحب اهكردن ىتلا ةفلتخملا دارفألا الإ

 دقف مالقألاعيمج اهيف كرتشت ىتلا«ةباتكلا» ةركف امأ .ةيدرفلا

 .ةماع ةركف ىهو ساوحلا ال لقعلاب اهانكردأ

 ريكفتلا لاجم انلخد ام اذإ ىذلا ,ميمعتلاو ديرجتلا موهفم وه اذه

 . نوكت ال اهدحو ةيئزجلا ةفرعم اف :ةيملع ةركف لك ىف أطرش ناك ىملعلا

 ' نيناوقلا لبق نم نوكت ال .اهاوس نع ةلوزعملا ,ةيئزجلا ةفرعملا نأل . اًملع
 .اهسنج تانب نم اهريغ لمشتو اهلمشت ىتلا .ةماعلا ةيملعلا

 ةفرعملانأ تلق امنيح«ملعلا»و «ةفرعملا»ىتملك انظحال دق انلعلو

 رهاوظلاو ءايشألاب ةفرعملا نأ كل نيبي ام «ًاملغ نوكت ال اهدحو ةيئزجلا
 ملعلا ىليبق نم وه هفرعن املك سيلفءاهب صاخلاملعلا نم عسوأ
0 )01 
 .مولعلاو

 .ةغل نع ةغل زيق ةنيعم صئاصخ فرعن دق .ًالثم ةغللا لاجم ىفف

 .سلعلا ريكقتلا نسسأ :دومحم بيب لذ , عجار )١(

 هج هل



 سيل اذه نكلو ةيزيلجنالا ةغللا نع ةيبرعلا ةغللا زيق ىتلا صئاصخلاك
 كلذكو .آنمعادنكانعد تايناسللا وأ ةغللا ملع ىف ةيملعلاب دوصقلاوه
 اهصئاصخ نم ةيئزجلا فراعملا درجي ملعلا نأل ,ىرخألا مولعلا رئااس ىق

 نع ًالثم ثحبت نأك .ًاعيمج اهلمشت ةماع ةركف ىلإ لضيل :ةيدرفلا
 ةيلالدلا وأ ةيبيكرتلا تاقالعلا مكحت ىتلا ةماعلا نيناوقلا وأ,ةقالغلا| ةغيبط
 ,ةيملع ةركفلا حبصت انهو ,ةيناسنإلا ةغللا ىف تاقالعلا نم اهرريغ وأ

 اكارذإ اهانكردأ ةيئزج فراعم نم زئاكر ىلا تدنعسا دق تلم
 .تاغللا نم ةغل لكل ةديرفلا صئاصخلا ةفرعم لثم.ًاحيحص

 قدصت امناو .ةدحاو ةغل ىلع قدصت ال تاغللا نع ةدرجملا ةركفتلاو

 نأل.«لك»لوقأ الو «ةعومج.م»لوقأو .تاغللا نمةعومجم ىلع

 ءارقتسالاامأ ,ةيملعلا نيناوقلا هب تبثت ىذلا وه صقانلا ءارقتعسالا
 :ليحتسمف تاغللا عيمجل لإماكلا

 ةغل صئاصخب ةفرعملا ىه تسيل ,ةغلل ةيملعلا ةساردلا نأ اذه ىنعمو
 ,ةيناسنإلا ةرهاظلا ةسارد ىه امناو ,ةيدرف ةغلل ةسارد:تسيل ىأ ::ةنيعم
 ةغل اهنوك نع رظنلا ضغب .ةغللا مساب ةيرشبلا تاعمتجملا ىف ةفنورعملا

 .تاغللا رئاس نع اهزيمت ىتلا ةيدرفلا اهصئاصخ اهل ؛مهنيعب موق
 ىلإ لوصولا ىه .ةغلل ةيملعلا ةساردلا هذه ء ارو نم فدهلا نأ حضااوو

 ضغب .ًاعيمج اهيلع قدصتو .تاغللا اهيلع ىرجت ىتلا ةماعلا نينناوقلا
 ةغل هذه لوقنف .اهريغ نع اهزيم ىتلا ؛ةيدرفلا اهصئاصخ نع رظنلا

 .كلذ ريغ وأ ,ةيسنرف وأ «ةيزيلجنإ وأ ؛:ةيبرع
 :ةنيعس ةيوغل ةيرظن ءوض ىف ةيقصو ةسار:ىهةيملعلا ةساردلا هَذه

 وأ ةغللا ميلعت لثم ةيقيبطت وأ ةيلمع فادهأ ىلإ ًالثم ىعست الا ىهو
 ملكتملا اهيف عقي ىتلا ءاطخألا ليلحت وأ ءاهنم بناوج ليدعت وأ اهريوطت
 هذه امناو ةيرايعم وأ ةيلمغ وأ ةيوبرت فادهأ نم كلذ ريغ وأ :بتاكلاوأ
 لضفلا ىف ًاليصفت هيلا انرشأو :-ريسوس ىد لاق امك- ةيملعلا ةسارنلا

 .اهتاذ لجأ نمو اهتاذ ىف ةغللا ةسارد ىه .ب كلا اذه نم لوألا

 حا



 تاساردلاو ةيديلقتلا ةيوغللا تاساردلا نيب مساحلا قرفلاوه اذه
 ةيوغللا تاساردلا بلغأ نإ لوقلا نع ىنغو .ةرصاعملاو ةثيدحلا ةبوغللا

 نادهأل' ,ةنيعم ةغل ةسارد ىلع اهمامتها بصت تاسارد تناك .ةيديلقتلا
 .أطخلاو باوصلا ةفرعم وأ,ةغللا ميلعت لثم.ًانايحأ اهتاذ ىف ةساردلا ريغ
 ىتلا ةيرايعملا ةيلمعلا فادعألا نم كلذ ريغ ىلإ .ىنيد صن مهفلوأ
 ىنعمب وأ ,ةغللا ةسارد نم ةرصاعملاو ةثيدحلا ةيوغللا ةيرظنلا اهتدعبتسا
 .لوألا لضفلا ىف انيأر امك.همامتها نم ىرظنلا ةغللا ملع اهدعبتسا قدأ

 ةيديلقعلا تاساردلا هده الول هنا اضيأ لوقتت نأ قحلأنمةنأ ريغ

 برغلاو قرشلا ىف ؛نويديلقتلا ةغللا ءاملع اهب ماق ىتلا .اهنيعب تاغلل
 ةيملعلا ةساردلا سسأ عضي نأ ثيدحلا ةغللا ملع عاطتسا ام .ءاوسلا ىلع
 ىلع اورفاوت نيذلا ءاملعلا ءالؤه دوهجل نيدم - كش الب - وهف .ةغلل
 لعف امك .ريظنلا عطقنم فغشبو .للكلا فرعت ال ةمهب مهتاغل ةسارد

 .ءامدقلا ةيبرعلا ءاملع

 ملعب دوصقملا نأ ىلع نوعمجي نوداكي .نآلا ةغللا ءاملع نإف كلذلو
 ىذلا ىنعلباب «ةغلل ةيملعلا ةساردلا» وه آ12عاننؤاع5 تايناسللا وأ ةغللا
 )١( انه هيلإ انرشأ

 < تيسحال :ةضاخ تايئاسللا وأ ةغللا ملعو ةماعب ملعلل ةفصلا هذهو
 . ةغللا ملع - ٠ ١96 ىلاوح نرقلا اذه فصتنم ذنم - هيلع قلطأ ام ىلع
 م وهفملاب ملعلا تافص هيلع قبطنت ال ذا :ةممانءعل [1معانتكانعو ىقيبطلا

 ىرظنلا ةغللا ملع ىلع . تافصلا هذه قبطنت امنإو . هيلإ انرشأ ىذلا
 امك ©6عم12] آن عانتةانعد ماعلا ةغللا ملع وأ ,1ءو:ءانعدل !ذهعانتكانعو

 .باتكلا اذه نم لوألا لصفلا ىف هل انضرع

 عضو ىلإ ىهتنت ام ًابلاغ ,ةغلل ةيملعلا ةساردلا نأ ءكلذ ىلإ فاضي
 تايرظنلا تددعت فيك ائيأر دقو.ةغللا لوح آه عادذؤازع 11209 ةيوغل ةيرظن

 ةفصو فصتت اهنأل :ةيمله تايرظن اعيمج اهنأ ريغ :تقلتقاو::ةيوغللا

 ح25 5(ةل, آم, آ111عال15[15, 2. 11 عجار )١1(

 ا



 .تاحلطصملاو ليلحتلا قرطو ةيرظنلا فلتخت مث نمو .ةغللا ملااع اهب رظني ىتلا رظنلا ةهجول اقبط ,ةيوغللا تايرظنلا نيب فالتخالا عنقي امإو ةيناسنإلا تاغللا نم اهنيعب ةغل صخت ال اهجئاتن نأ ذا. ديرجتلا.و مومعلا
 ةملك نم احضاو ودبي كلذ لعلو .اهللحت وأ ةغللا فصت ةئيعم ةيررظن هل سيل ذإ ,كلذك تسيل ةيقيبطتلا تايناسللا وأ .ىقيبطتلا ةغللا مللعو

 الوطعلا اذه نأ ىلإ ىحوت «ىقيبطت» ةملك نأ اذه ىنعمو .ىررظنلا ةغللا ملع ىف 101ا/ «ةيرظن» حلطصم لباقت ىتلا هوان « قبييطت»
 ًامئاغ ًاناديم .مهضعب هاريو ًاملع هنوك نم مهضعب رخسي لب ,مههناذيم ىلإ ملعلا اذه ءامتنا نوضفري ةغللا ءاملع ضعب نإ ىتح .ىقيبطتلاا ةغللا ملع ىلع قدصي ام وهو ,مولعلل ةيقيقحلا دودحلا جراخ فادهأ ىلإ هجوتت ملا ةيقيبطتلا مولعلا عيمج نأش كلذ ىف هنأش ,ةيعفن ةيلمع فادحأ ىلإ ىعسي اغإو .اهتاذ لجأ نمو ؛اهتاذ ىف ةغللا ةسارد ىلإ ىعسي
 .اهسفن ةيمستلا نوركنتسي لب .قيق د ريبعو

 وه .ىقيبطتلا ةغللا ملع نأ ؛ةغللا ءاملع ضعب ىري .اذه لباقم ىفو
 نم عبني جهنم هلو .صاخلا ىفرعملا هراطإ هل .هتاذ ىف «لقتسم:»ملع
 وه ىقيبطتلا ةغللا ملع نأ وف :ةغللا ءاملع نيب بلاغلا هاجتالا نرأ ريغ ىرخآلا مولعلا نع ةلقتسم ةيرظن ىلإ ةجاح ىف وهف مث نمو ؛«هلاخأد»

 ّْ (١)هولعلا هذهل ةيرظنلا ةيملعلا سسألا ىلإ ةقيقحلا ىف دنتسي. ملعلا اذه نأ اذه ىنعمو .ةيبرتلاو عامتجالاو سفنلاو ةغللا مولع لثم ىنااسنإلا ىوغللا طاشنلا جلاعت ىتلا مولعلا طبري «أرسج» لثمي «طيسو»» ملع ظ
 ملع ىنعأ ,ملعلا اذه نأ ريغ - دعب اميف ىرنس امك .ىقيبطتلا ةعَلَلا ملع مولع نسم دعي .ًالثم 25:11 ىسننلا ةغللا ماع نأ .كلد ىلع لدي دقو ,ةغللاب ةلص تاذ ؛ةنيعم تالكشم لحل .ةيلمع تاء ارجإو ببلاسأب - طقف - زاتمي ىقيبطتلا ةغللا ملع نإف ؛كلذ حص اذنإف

 مو9:0010عإل سفنلا ملع نم ةيرظن لوصأ - كشالب - هل .ىسننلا ةعللا

١75 5 
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 هه

 ىسفنلا ةغللا ملع» حلطصم رهظ كلذلو آزموننةانعو ةغللا ملعو
 ىقيبطتلا بناجلا ىلإ ةراشإلل : ةممانعل 25)ءدواتنه عدنان ع5د « ىقيبطتلا

 ,«ةغللا هلع تاحلطصم » مح اعش نم ًاريثك نأ كلذ دكؤيو تي هنم

 جهنم مادختسا :نع ةرابع هنأب «ىقيهطتلا ةغللا ملع» حلطصم فرعت
 .,ةغللاب ةلصلا تاذ:تالكنشملا ضعب لح ىف ءاهجئاتنو ةيوغللا تايرظنلا
 عاستألا ديدش لقخ ملعلا اذه لقحو . ةيوغل ريغ نيدايم ىف كلذو

 ةينطولا ةغللا ميلعتو :ةيبنجألا تاغللا ميلعت ؛مضي !ءاءات عت علال 10

 .مجاعملاةعانص نفو .؛ةمجرتلاو :مالكلا ضارمأو 1ع 1

 ("!كلذ ريغو ةءارقلا ميلعتو ةيبولسألاو

 :اهلوقب ملعلا اذه ,ىرخألا مجاعملا ضعب فرعت نيح ىف

 ىلع لدي :ءم]16ءانا/ ع ( عمل عماج حلطصم .«ىقيبطتلاةغللاملع»

 مولعلالغتسيو .ةيلمع نيدايم ىف. .ةغللامولعل ةعونتم تاقيبطت

 ميلعت :لثم .ةغللاب ةلص تاذ 5:2ءانعةا ةيلمع تالكشم لح ىف ةيوغللا

 نإف كلذلو :ةييتجأ ةفل وأ ؛مألاةغللا تناك ءاوس٠ اهناستكاو ,ةغللا

 بناجلا ىلإ ةراشإلا ىف الا حلطصملا اذه نومدختسي ال ةغللا ءاملع ضعب

 .طقف 2603808121 ىميلعتلا

 . ةمجرتلاو مجاعملا ةعانص نف ,ىرخألا ىقيبطتلا ةغللا ملع عورف نمو
 ,ةغللاملع. .مضيف ًانايحأ هترئاد عستتو ؛ اهجالعو مالكلا ضارمأو
 بولسألا ملعو ؛ىجولويبلا ةغللا ملعو ىسفنلا ةغللا ملعو ىعامتجالا
 (؟!«تامولعملا ةيرظنو ىباسحلا ةغللا ملعو

 ,ةددحم نة وأ ددحم عوضوم هل سيل« ملع» 5 اتنأ اذه ىنعمو

 ةيرظنلا تايناسللا وأ ىرظنلا ةغللا ملع هيلإ لصوت امل «قيبطت» وه انو

 ىوغل ريغ ناديم ىلع اهتساردو ةغللا ليلحت ىف بيلاسأو جئاتن نم

 )١( ص .ةيوفللا تاحلطصملا مجعم .ىكبلعبلا رينم ىزمر .عجار 188.
 نوال, آ). خر طصعإلع10معلاع 01ء(102ةلال 01 132ع, 220  رظنا(؟)

 121عو., 2. 4.
 1131111211 2120 50:1 012110313 01 آ228. 220 آ12ع., 2. 17. رظنا()

 -ا/4

 -او ا را سس



 .ىنحملا اذهب ىقيبطتلا ةغللا ملع نأ أضيأ اذه ىنعمو 201 - 1 عانت كاك

 ةغللا ملع سكعب .هتاذ ىف ةياغ هنم رثكأ ةنيعم ةياغل ةليسو الإ وه ام

 تاعوضوم تددعت كلذلو.اهتاذ لجأ نمو اهتاذل ةغللا سردي ىذلا. ىرظنلا

 .اهعونتو قيبطتلا تالاجم ددعتب ؛ .ىقيبطتلا ةغللا ملع جورفو

 حلطصم نأ ةنيعم ةياغل ةليسو الإ سيل ملعلا اذه نأ ىلع لدي اممو
 ميلعتل ًافدارم لمعتسي ناك .هروهظ ةيادب دنع « ىقيبطتلا ةغللا ملعو»

 .220196 ]ةضوانت28ع5 ةينطولا تاغللا ميلعتل مث ,ةيبنجألا تاغفللا

 .ةغللا هذه ملعي نأ عيطتسي ال دق ,ةغل ةيأ ملعم نأ دجن اذه ددصو

 ةيناسنإلاة غللا لوح ةيملعلا قئاقحلا ضعب , - ًالوأ - فرعي نزأ نود
 تايرظن قف ةيرظن راطا ىف كلذو :ةصاخ اهملعي ىتلا ةغللاو .ماع لاكشب

 هذهب هدمي نأ عيطتسي ىذلا ردصملا وه .ىرظنلا ةغللا ملع نأ كشاللو

 اب وحنلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا ىحاونلا نم لقألا ىلع .ةيملعلا قتتاقحلا
 .ةيبنجألا ةغللا ملعت ىف كلذ م ةجهللاب ةغللا ةقالع نع كيهان.ةيل"لدلاو
 .ةغللا لوح ةيملعلا قئاقحلا نم كلذ ريغو ىحصفلا ةينطولا ةغلللا وأ

 ةيوغل ةيرظن راطإ ىفو ,ةغللا لوح ةيملعلا قئاقحلا هذه نم ًاقالطنتاو
 ىتلا تاء ارجإلاو بيلاسألا عضو ىف ىقيبطتلا ةغللا ملع أدبي .ةتيعم
 ةيجيتارتسا ىلا ةدرجملاةيملعلا قئاقحلاهذه . لوحي نأ اهب عيطتسي .
 اذه نم فدهلاو هدادعإو ملعملا ثيح نم « ىميلعت ررقم» ىف لشمتت

 تاغللا لماعمب ةناعتسألاو. اهبيردت قرطو ةيوغللا ةداملا رايتخاو .ررقملا

 ىف ىقيبطتلا ةغللا ملع اهب صتخي ىتلا بيلاسألاو قرطلا نم كلذ ريغو

 , هت ال اجم ذ هعورق تددمتو هترئا» ثعستأ نا ثبل ام ملعلا اذه نأ ريق

 فقس[ رق ىف ةغللا ء ءاملع اهضعب راثأ ى لا كن النعل ضعي نم ًاقالطنا

 .اهدعب امو 5١ ص قباسلا عجرملا ؛ ىحجارلا هدبع عجار (4(

 ىلعو ىحجارلا هدبع ةمجرت .اهميلعتو ةغللا ملاعت سسأ .سالجود .ه ناورب ,ًاضيأ رظنناو
 .باتكلا نم ىرخأ عضاوم ىفو ٠ ؟1!؟4 ١١١ ص .نابعش دمحأ ىلع

 ل الو ب



يأر امك ةغلل ةيرظنلا وأ ةيملعلا
ا ةقالع لغم لوألا لصفلا ىف ان

 ةغلل

عو .سفنلاو لقعلاو ركفلاب ةغللا اع ؛عمتجملاب
 ينارغج اب ةغللا ةقال

لاةقالعو «تاجهللاعيزوتو
ل اساعونتوةمجرتل ابةغل

 مالكلابي

لا ضارمأو قطتلا تالختشتو
تالكشملا نم كلذ ريغو مالك

 ىتلا ةيوغللا 

أ ىف «مولعو» ًابيرقت نرق قصت لالخ تا
 وأ ىقيبطتلا قللا مْلَع راط

لا اذه عورف زربأ نمو .هنم ًاعورف
 ظ ْ :دجن ملع
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غللا ملع» حلطصم مدختسي دقو
 ةممانعل آنهوتنوانعد «ىقيبطتلا ة

ورفلا نود.ملعلا اذه ىلع ةلالدلل
مك.ىقيبطتلا ةغللا ملعل ىرخألا ع

 انيار ا

حأ هيلع قلطي دقو «لبق نم
ءانءو ةغللا ميلعت ملع :انا

 د ؛ آ.ةقهعاتعع ل1ل2

ل عانتكانعو ىوبرتلا ةغللا ملع
 ني. ن 8لنءهمممدقل آ

لا:ملع عريف نم اعزف.«نآلا ماع.لكشب ُدَعّيوب 5“
 مخأينم أ.« قيبطعلا ةغل

 معن ىلَح ملم او هيبلاطلا.ذعاست ىثتلا لئاسولاو قرطلاب مهنا وحو !ةعورت

ملعجئاعننمةذ افتسإلاب كلذ اهميلفنطوةفغللا
 ةنيئوعجلا علل '

 .ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيفرصلاو
 تمام

ىلع هيجاوب عانقلل ةغللا ملعم لهؤت ىعلا ططخاو عمازبلا عضي رهف
 . 

| قظنلا*:لتعم 1 ةناممذ عع ةانالو ةيوغللا تارابملا ميلعت ىف ءلمكألا هجولا
 

 ضعب نم ملغلا اذه قلطني ام ايلاغو ةباتكلاو عامتسالاو ةءارقلاو
ةيرظنلا لثم ةيوغللا تابرظنلا

دياوتلا ةيليوحتلا وأ ةيكولسلا 
 اهريغ وأ ةي

«ىميلعتلا ررقملا» عضوب موقي امك :ةيوغللا تايرظعلا نم
 نم «هميمصتو 

 نم ةيوغللا ةداملا رايتخا ثيح
ايوتسمو بيكارتلاو تادرفملا

 قرطو ررقملا ت

 .ميلعتلا

عموسصرسور ىميلعتلا وحنلاب ىمسي ام كلذب لصتيو
 وهو 160350عزءقأ 

صمو ىفصولا وحنلا لباقي ام
غللا ةيرظنلا ىف 0ء5نتمانا/ءع ععوت

 متهيو :ةيو

 امك .ةغللا دعاوق نم ىفيظولا وأ ىلامعتسالا بناج لاب ىميلعتلا وحنلا

ختسيو ؛ةنيعم ةغل ةمدخل ممصُي
لا زايتخا ىف ةصاخ ريياعم ءد

 :تادرفم
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 ريياعملا ضعب نع ًالضف ,لامعتسالا ىف عويشلا ةجرد لشم .بيكارتلاو
 .كلذ ريغ وأ ركذتلا وأ ملعتلا ةيلباق ثيح نم ةيسقتتلا

 .ةغللا بيلاسأ ىف عونتلا ملعت قرطب ىميلعتلا ةغللا ملع متهي ا

 ىف ةغللا مادختسا كلذكو .ةيبنجألا وأ ةينطولا ةغللا ىلإ رظنلاب ءاوس

 ذيمالتلاو ملعملا نيب راوحلاةغل ىتح لب ,ةيملعلا وأ ةيبدألا صوصتلا
 "و ىتلا قرطلاو جماربلا عضيو ممصي ملعلا اذه نإ لوقلا ةرفصو
 .لاصتا ةليسو ىه ثيح نم اهمادختساو ةغللا ملعت

 2و طماتات عانت 65 ىسفنلا ةعللا ملع - ؟

 نم ةصاخو .1.3:عا138ء 26127101 ىوغللا كولسلاب ملعلا اذه متهيو

 مسعلا اذهو .اهمادختسا وأ : 1م عان3 8ع 20111510100 ةغللا باستكا ثيح

 ةيرظن ىلإ لوصولا ةلواحم ىف ةغللا ءاملعو سفنلا ءاملع دوهج جانن ويه
 دنع ةصاخوناسنإلا دنع ةيوغللاةردقلاوةغللا باستكا لوح ةيملعم
 ةيرظنلا ىلإ كلذ لوح ةيوغل ةبرظن اسرإ ىف لضفلا عجريو لابفطألاا
 قلهتت ةيسفن ةيوغل تالكشم نم ةتزاثأ امب ةصاخ .ةيديلوتلا ةيليوحتتلا

 ءاعدتساو .هترفش كفو هلابقتساو مالكلا كاردإو عده ةركاذلاب

 نم كلذ ريغو مالكلاو قطنلا بويعو اهنيب طبارتلا ةجردو .تادرفغللا

 ةساردوه ملعلا اذه تازاجنإ مهأ نم لعلو ,ةيسفن ةيوغل تالكشم

 ىلع لفطلا دعاست ةيرطف ةكلم دوجو ثيح نم ةغلل لفطلا باستكا

 ىتلا ءديلقتلا ةركفب ةيرطفلا ةكلملا هذه تحاطأ كلذبو ,ةغللا باستكا
 (١١!اهروهظ لبق ًاعم ةغللاو سفنلا ءاملع ىلع ةرطيسم تناك

 5000 5 ىعامتجالا هعللا ماع - *

 كلذ ىلع ءانبو ؛ىعامتجا ىوغل ثدح ىه ثيح نم ةغللا سردي وهو

 ىف ةغللا مادختسا ىف «ىوغللا عونتلا» ةساردب ملعلا اذه موق

 ةيعايشلالا تاجيللاب سن اهو د ةدحاو ةغل ملكتت تاعمتجم ةدع

 أم عمتجم

 باستكاو ىسفنلا ةغللا ملع لوح باتكلا انه نم ثلاثلا لصفلا ىف كلذ ليصافت رظنا )١(
 .لافطألا دنع ةغلتلا

 ب والا



 ةيتوصلا اهصئاصخ ثيح نم .ةيقبطلا تاجهللا وأ :5هءزد] نةلءءاك
 ىوغللا جاودزألا تالكشم ًاضيأ سردي امك ,ةيلالدلاو هب روحنلاو ةيفرصلاو
 ةعيبطو ةيماعلاو ىحصفلا :لثم ةيوغللا تايوتسملا ةيغت وأ 13

 ةغلو .,ةسايسلاو نيدلاة غلو .ةفاحصلاو ةعاذإلاةهفمو .امهنيب ةقالعلا

 .ةفاقثلاو ةغللا نيب ةقالعلاو .ميلعتلا

 ,عمتجملاو ةغللا نيب لدابتملا ريثأتلا سردي غلهلا اذه نإف ةماع ةروصبو
 5001010 عال ىوغللا عامتجالا ملع ؛ع امتجالا املع ضعب هيلع قلطي دقو

 هذهل عامتجالا ملعو ةغللا ملع لوأت ىف ًاقرف كانه نأ ريغ :01
 .(١!ءمتجملاو ةغللا نيب ةقالعلا

 © ءماتس عستك(أ ى ىفارغجلا هغللا ملع - +

 ةيفارغجلا عقاوملل اقبط ءاهفنصيو تاجهللاو تاغللا سردي ملع وهو

 ةيوتتنلاو ةّيفرضلاو ةيموصلا اهضئاصخ ىلإ رظنلاب .ةقل وآ ةجهل لكن
 تاجهللاب ىمسي ام وأ ةجهل نع ةجهل وأ ةغل نع ةغل قرفت ىتلا ةيلالدلاو
 ةغل ملكتت نادلب ةدع وأ . دحاو دلب ىف , 26810021 01216ءا5 ةيميلقإلا

 01316ء10108 ىرظنلا تاجهللا ملع ىلإ كلذ ىف دنتسي وهو . ةدحاو

 سلاطألا عضو ىلإ ىفارغجلا ةغللا ملع ىف ةساردلا هذه ىهتنت ام آبلاغو
 ١ طئارخ ىلع ةصاخ زومر قفو ةيوغللا تاعونتلا عزوت ثيح . ةيوغللا

 . ىوتسملا ىلع كلذ متيو ةيوغللا اهصئاصخو اهعقوم حضوت .ةيفارغج
 .ىعامتجالا ةغللا ملع هسردي ىذلا ىسأرلا قودسلا لباقف ىف ؛ىقفألا

 511515. بولسألا ملع - 0

 دق اذهب وهو ,ةغللا مادختسا ىف فالتخاللاو عونتلا رهاظم سردي وهو

 لج هجوي ملعلا اذه نأ ريغ :ىعامتجالا ةغللا ملع نم بناوج عم ىقتلي
 ةغل ىف لثمتت امك .ةغلل ىلامجلاو ىنفلا مادختسالا ىوتسم ىلإ همامتها

 :ةيتوصلا ىرظنلا ةغللا ملع جئاتن قبطي هلك اذه ىف وهو رثنلاو رعشلا

 ةيبرعو .ظحاجلا نع ىعامتجالا ةغللا ملع لوح باتكلا اذه نم عبارلا لصفلا رظنا )١(
 .سلدنألا

 ازد



 مينوفلا لثم  ضيأ هتاحلطصم مدختسيو ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيقوصلاو

 أذه ةدئار جارب ةسردم تناك فيك ٠ ,لبق نم انيأر دقو كلذ ريغو ميبفروملاو

  ةيدقنلاو ةيغالبلا تاساردلا نإف ماع لكشيو ,ةينولسألا ةساردل اردلا نس نوللا
 مات نأ ةغللا ء املع ضعب ىأر نإو ,ملعلا اذه رداصم نم دعت ةيدايلقتلا

 .ىديلقتلا ةغالبلا ملع نع ىملعلا ليدبلا وه بوثسألا

 ةغل يق لثمتت امك ةبوتكملا ةغللا ىلع ةساردلا هذه موقت ام ًابلااغو
 ةغلل «ةزيمملا حمالملا» دصر ةساردلا هذه لثم لواحت ثح ,رعاش وأأ بتاك
 لقيت امك ,ةقوطنملا ةغللا ًاضيأ سردي امك .رعاشلا كاذ وأ بتاكلا انه
 دقو ًاضيأةعومسملاو ةيوتكملانالعإلاةغلوأةعاذإلاوأةباطخإ ىف

 زيمت ىتلا تادرفملا وأ غيصلا رصح ىف ةيئاصحإلا قرطلا ًانايحأ مداختسي
 .ىئاصحإلا بولسألا ملع هيلع قلطي ذئنيحو ءرخآ نع ىوغل ىروتسم

 .بيلاسألا ملع وأ ةيبولسألا انايحأ هيلع نم

 [.عانت مع ةرصطت' مجعملا ةعانص ف .-

 ثيح نم ىأ ,عضولاو .عمجلا ثيح نم .مجعملا ةعانص نف سردي روهو
 .هفيلأت نم فدهلاو همجحو هعون ىلإ رظنلاب مجعملل ةيوغللا ةداملا عمج
 ةبحاصملا جذامنلاو روصلاو ,تافيرعتلاو حورشلا دادعإو لخادملا بيترتو

 متي ىتح .مجاعملا فيلأتب ةصاخلا ةينفلا تايلمعلا نم كلذ ريغو ,.كلذل
 ديلجتلاو قرولا عون رايتخا ثيح نم ةيئاهنلا هتروص ىف مجعملا جارخا

 ١ ةيرظن نمو 100108»1.6) ىرظنلا مجاعملا ملع نم هلوصأ ىقتسبو .جارخالاو

 .مووعُلا
 عمج ىف بوساحلا وأ ىلآلا بساحلا مادختسا ا حبصأ ايخالا ةقوألا فو

 تاو ماا .قلشعي باطلا الفوم يسجن

 اا ىبباسحلا

 .باتكلا اذه نم سماخلا لصفلا رظنا ةيبرعلا مجاعملا ملعو مجعملا ةعانص نف لوح ( )١
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 [آ.ة م عاتق عع ط]ةمصتلع ىوفللا طيطختلا -

 ]32811286 2828ع176عءز10ع ةيرغللا ةسدنهلا حلطصم اتابحإ هيلع قلطيو

 ةلودلا ىوتسم ىلع ىوغللا لاصتالا تالكشم لح ىلإ ملعلا اذه ىعسيو
 ىذصتلل فادهألا ةددخمو ةحضاو ةيملع ططخ ؛ميدقتب كلذو نطولا وأ

 جمانرب قفو ؛كلذل ةيلمعلاو ةيملعلا لولحلا حارتقاو :ةيوغللا تالكشملل

 :لثمةلصلاتاذةيوغللاتاساردلا لالخ نم كلذو .ددحمىنمز

 ديرن ىتلا ىحصفلا تايوتسمو .ىحصفلاب اهتقالعو ةيماغلا تاجهللا
 ىغبني ىذلا ىوغللا ىوتسملاو ةيميلعتلاو ةيفاقثلا انتايح ىف ةدايسلا اهل
 لئاسو ىلع ىغيني ىذلا وأ .هلامعتسا ةداقلاو ءارزولاو ماكحلا ىلع
 نيدلاةغلو .هب مازتلالاةبوتكملاو ةعومسملاو ةيئرملا ءنالعإلاو مالعإلا
 نأ ىغبني ىتلاةيوغللا تايوتسملاوةيموقلاةغللاميلعتو ,ةسايسلاو
 نأ ىقيني امو ةمجرتلا ةغلو ءاهيلإ جاتحن ىتلا مجاعملا عاونأو ,ملعت

 .اهب مازتلالا ىغبني ىتلا ةحيحصلا ةباتكلل طباوض عضوو ؛مجرتي
 ةغللا لالحاو .هريغ وأ ميلعتلا ىف اهلامعتسا دودحو ةيبنجألا تاغللاو

 ةايحلا تالبكشم نم كلذ ريغو ميلعتلا ىف ةيبنجألا تاغللا لحم ةيموقلا

 قلطي ةلودلا وأ نطولا ىوتسم ىلع سلجم اذهب موقي ام ةداعو - ةيوغللا
 ىعرت ةلودلا ناطلسب معدم سلجم وهو .ىوغللا طيطختلا سلجم هيلع
 اهريغو ةيوغللا عماجملا سلجملا اذه ىف كرتشيو .اهتعبتمو ةططخ ذيفنت
 .دهاعملاو تاعماجلا لثم ةغللاب ةينعملا تاسسؤملا نم

 ىلع دمتعيءامعمتجم ىفةغلل طيطختلا اذه نأ حضاولا نمو
 ملع نم ةيقيبطتلاو ةيرظنلا ؛ةيملعلا ةيوغللا تاساردلا جئاتنو ةليصح
 ىفارغجلا ةغللا ملعو ىعامتجالا ةغللا ملعو ىميلعتلا ةغللا ملعو ةغللا

 ذيفنتلل ةلباق ططخو جمارب ةروص ةياهنلا ىف ذخاي اذه لكو .اهريغو

 انمايح انانيعحأ ططختدنق ىبرعلا نطولا ىف اننأ ب يرغلانمو
 اقلطمططشتآلو.ةيركسعلاوةيسايسلاوةيعامعجألاو ةيذاصخعقالا

 ىذلا يرفللاة يلعلا اني.ارطخدفأ نوي دف وهو ةيرقللااهتانين

 لهاجتل ةلصحم الا .نالعإلاو .مالعإلا ةغل ىف هصاخ .نآلا هارنو هعمسب



 موقن اننأ ارقي نيرفلا نيو ,ةيوشللا اتايف' سلعلا ل طوصلا# داحألا

 ..«هايملا» لوف ةعوسسملاو ةينرملا ةغاذل او“ فحصلا ىف ةيمالعإ تا

 4 ا ا

 ىذلا ام ةقدلا هجو ىلع ىردن ال اننأ كلذ ىف ببسلا لعلو .اهظارمأو

 نأ ىغَبَتَيىذلاامؤأ“ اذه دهن نشرعلا حطاوملال هلوقنروأ ولا
 " ققو .كلذ' مهب لغعف نإو ,ىغبتي ال امو هبتكي ءزأ هب وطتيو هلت
 ةيويحلا ةكالعلا ةقينقح نع لفغو نرويلا/ برسل عرترملا دمها ٠

 .ةفاقثلاو ةغللاو عمتجتللاّنبب

 م «مالسلا نع ليئارسإو ىبرعلا ملاعلا ىف ةيسايسلا رئاودلا هثنيدح نإ
 ةهجاوملا هذه ايتوسو ا ,مهنينو اننيب ةموتحملا ةهجاوملل ىليجأت لا وع

 ل أتنغَو كتف دشأ' برخت :ةادم ىلإ لضي نأ مالسلا اذهل رردك نأ
 هلاقامةمعذَيَو كلذدكؤيو .ةيراضحوةيفاقثوةيوغل بوح. حلما

 ا ورلا) :ةباتكئ ف «زنريب نوعمش» مهريبك بيرقلا سألاب

 ىف نوكت نل .مداقلا نزقلا ىف ةيقيقحلا5 ةوقلا نأ نم ("0 ص دنيدجلا

 مرح ىف نوكتس امناو :شيجلا تاركسعم ىف وأ لاتقلاو برحلا نياليع

 .ايلعلا دهاعملاو تاعماجلا

 امك - ةيربعلاو ةيبرعلا نيتغللانإف .ةصلاخلا ةيوغللا ةيحانلا نمو
 نايا يق يدش لادل اهبل بت ياي 301 جم ملعن
 ١ !!؟موتحملا ىفاقثلاو ىوغللا عارصلاا اذهل

 ءاليمتسالل اوططخ نأ ذنمف ىوغللا طيطختلا ىف ًاخيرات ليئارسإل ,نإ
 ,ةغللاو ضرألا :امهو امهل ثلاث ال نافده مهل ناك ٠ نيطهلف ضو |
 ةغل. درجم تحبصأو :ماع فلأ نم رثكأ ذنم تتام دق ةيربعلا ةغللا .تقاك
 .ةاروشلا اركز تارتحملا يف 1! مدغم 9 تاوضأ نع نهب سما

 ضرأ ىلإ ليئارسإ ىنب ةرجه تاجوم ةيادب عم ةيوغللا عاضوألا تنقكو
 وحتلا ىلع .ةلودلا نالعإ ليبق ىتح اهدعبو م446١ ماع ىلاوح نيلطسلق
 : ظ : ىلاتلا

 هه د



 ةيبرعلا نوملكتي اوناكو نينيطسلفلا نم اهلهأو ضرألا باحصأ - ١
 ةغل ةينطسلفلاةيماعلاةجهللاو .ملعلاو ةفاقثلاو نيدلاةغل ىحصفلا

 ةمألا لود ىف ىبرع نطاوم ىأ نأش كلذ ىف مهنأش .ةيمويلا ةايحلا
 .ةيبرعلا

 نوملكتي اوناكو .ىبرعلا نطولالود نم نورجاهملا دوهيلا- ؟

 نطولا نادلب ىف مهتلوفط ذنم اهوبستكا ىتلا ةيماعلا ةيبرعلا تاجهللا
 ىحصفلا ةيبرعلا ديجي مهضعب نأكو .اهيف اوشاعو اودلو ىتلا ىبرعلا
 رصم ىف ةيدوهيلا ةيلاجلا سار « ىدنفا موحن ميياح» .مهدحا نأ ةجردل

 ماع هئاشنإ دنع رصمب ةيبرعلا ةغللا عمجم ناجل ىدحإ ىف أوضع ناك
 ما

 ابوزوأ قرش نادلبو ايسوو نم نورجاهملا مهو زانكشإلا دوهيلا - "'
 ةغللا نم 2:0ع10نيجه ةجهل ىهو « شيديلا» ىمست ةجهل نوملكتي اوناك

 .ايوروأ قرش تاغل ضعبو ةميدقلا ةيربعلا

 ةدحتملاتايالولاو ابوروأ برغلودنمنورجاهملادوهيلا- 4

 ةيسنرفلا.ةثيدحلاةيبوروألاتاغللانوملكةياوناكو.ةيكيرمألا
 | .ةيناملألاو ةيزيلجنالاو

 , رصبو عمس تحت ,تئشنأ دق .سدقلا ىف ةيربعلا ةعماجلاتناكو
 ىهةعماجلا هذه تناكو .هيتاعربو نيطسلف ىلع ىناطيربلا بادتنإلا

 تناكو ةيربعلا ةغلل ةايحلا ةداعإ ططخ هيف تعضو ىذلا طيطختلا سلجم
 :ىلاتلا وحنلا ىلع ءايحإلا ةطخ

 ةيساسألا ةيربعلا ةغللاب ىسسي امل ةيسلع ةيوغل تاسارد تماق - ١
 ةراتخم دعاوقلاو تادرفملا نم دودحم ددع نم فلأتي ىوغل ىوتسم وهو

 ةينمز ةرتف ىف ةغللا هذه ديجي نا ,ءىدوهيلا رجاهملا عيطتسي ثيحب ؛ةقدب
 .ةيمويلا ةايحلا ىف اهمادختسا عيطتسي مث نمو ؛ةريصق

 نم ىوغللا ئوعسملا اذه يلعت ىلع نيسرتملا نه هدنعببرذق - ؟
 .ثيدحلاو ةباتكلاو قطنلا تاراهم لالخ

 ا



 نيرجاهملا ميلعت أدبو ؛ةيساردلا لوصفلا نم ًاريبك ًاددع اوحتف مث
 نودلافطألاو بابشلاو خويشلا ءاسنلاولاجرلا كلذ ىف ىوتسي

 مادختسا نم نكمتي نأ نود ,عمتجملا ىلإ مهدحأ حرجن "ل ثيحب .ءالتكتإل

 (ستوب.“<لا) مهتارمعتسم ضعب ىف اواشنأ لب .ىوغللا ىوتسملا نه

 ًاحانبنض ةعاززلا ئف نورجابملا صامغي ثيخ ؛ةغللاهذهملعتل للوخق
 .ءاسم ةغللا نوسلغتيو

 ,نيطسلف ضرأ ىلع دوهيلا نه ليج أشن .لوألا نيرجاهملا لايجأ ديو
 ملعلاو ةايحلا ةغل ىه ةيربعلا تحبصأو ؛ةيربعلا ىوس ملكتي الو عمسيال
 [١ 1 ا ايبا ااعإ لضم ليتر بق عسا ليجلا

 .ةيربعلا ىه ةيمسرلا انهتقلو

 رخا طيطخت كانه ناك ,ةيربعلا ةغللا ءايحإل طيطختلا اذه بناجبو

 أشن لب ,نيطسلف ىف ةريثك قطانم نم اهتفاقثو ةيبرعلا ةغللا ةنحارال
 ىوغللا جاودّرألا باحصأ نم قطانملا هذه ىف برعلا ءانبأ نم.ليج

 .ةيبرعلا ةيموقلا مهتغل راوجب ةيربعلا ةيمسرلا ةغللا هيف نومدتختسي

 طيطختلاب ذخأ ام اذإ ىغبني امم ةيربعلاو ةيبرعلا نيب عارصلا اذنهو

 ةيبرعلا ىلع أ ظافح .نابسحلا ىف عضوي نأ ىبرعلا نطولا ىف ىوقغللا
 ًاطبترم ادبأ لظيس ةيبرعلا ةفاقثلا لبقتسم نأ ذإ ءاهتراضحو اهتفاقثو
 ٠ .امدعو ًادوجو ةيبرعلا ةغللاب

 ةيقيبطت تاسارد ىرنس باتكلا اذه نم ةمداقلا لوصفلا ىقو

 عورف ةثالث ىف كلذ لثمتيو ىقيبطتلا ةغللا ملع نم عورف ىف تاسااردوأ
 ةعانص نفو مجاعملا ملعو ىعامتجالا ةغللا ملعو ىسفنلا ةغللا ملع ىه

 .ةيبرعلل ىوغللا ثارتلا نم بناوج وا ةيبرعلا ةغللا ىلع ةقبطم .مجعلا

 + ااا د



 ىناثلا لصفلا عجارمو رداصم
 ةمجرنملاو ةيبرعلا عجارملاو رداصملا : الوأ

 ىحجارلا هدبع ةمجرت .اهميلعتو ةغللا ملعت سسأ .سالجود .ه ءناورب

 .م944١ .ةيبرعلا ةضهنلا راد ,توريب .نابعش دمحأ ىلع ىلعو

 راد .توريب - ةيوغللا تاحلطصملا مجعم .(د) ىكبلعبلا رينم ىزمر

 .م٠1584 ىلوأ .ط .نييالملل ملعلا

 ,فراعملا راد ؛ةرهاقلا .ىملعلا ريكفتلا سسأ (9) ومَخم بين ىكز

 .ما 4/1

 - ةيبرعلا ةغللا ميلعتو ىقيبطتلا ةغللا ملع (د) ىحجارلا هدبع

 .م997١ .ةيعماجلا ةفرعملا راد ,ةيردنكسإلا

 (7) مقر ةفرعملا ملاع ةلسلس .تيوكلا .ىملعلا ريكفتلا (د) ايركز داؤف

 .م181/8 سرا

 راد ؛توريب جارس ردان ةمجرت .اهتيمانيدو نسلألا ةفيظو هيردنأ .هيبترام

 .م1545 :ىلوأ .ط .ىبرعلا بختتملا

 ,نييالملل ملعلا راد ,توريب .ةيقيبطت ةينسلأ اياضق (د) ايركز لاشيم

 ٠ .م14519 :ىلوأ .ط

 , .اهمّلعتو اهميلعت :ةيبنجألا تاغللا (د) جاجح ىلعو (د) امرخ فيان

 .م1544١ وينوي )١17( مقر .ةفرعملا ملع ةلسلس .تيوكلا

 : ةيبنجألا عجارملاو رداصملا : أيناث
 (نحرداهار آل. ثم طصعزن عا ممعلتع ]01 ءانمصقصا ه4 آ.ةمعات3ذ عع ةقل آقص-

 5عان28عع35. عمعاتنا7) 820015, 4.

 (2(55]و, 2

 1 طع ءةصطسلوع طصعإن ءاممعللد 01 آ.ةمعانت عع ءهتت ط20عع آلمناب عونا
 2:عوؤر. 1

 آن نعتمأ هس 16000197. طمعازن ءاممعلتع ]1 ءانقمقتقل 04 5نعمععو 01

 3 1[ ةم5126ع0 طال: (0دتاطعرتمع ومع. 81ةعاع نعال, 02100
.1981 

 112 سقس 220 510:51. آ01ءانممقتإ' 01 آممعات28ع 300 آند عانت ذا 5
 ممم11ع0 5ءاعمع طاتطأ15طعتو, آم2002, 3.
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 آ هيك بقا

 | لفطلاو ةفللا
 +. ندفقلا ةفللا ملع ىف تاسارد

 تلاق:(ه59.ت) ىلؤدلا دوسألا ىبأ ةنبا نأ ةيخيراتلا تاياورلا رككذت
 مل ئنإ تلاق ءاهموجن ةينب ئأ : 'اق ؛ءامسلا نسحأ ام تبأ اي آمدويهل
 ام ىلوقف نذإ :كاق : اس ف تناول امناو نسحأ اهيف ئش ىبأ درأ
 ك1 ءامسلا نو دعا

 لاف كلذ ناك خلا دشأ ان نأ: اينبةل-تلاق اينأ قرفأ ةْيِلَوَر ةيبفو

 نم انش رلا»:كقوف نم (نسشلا)ا اقعضلا ختاكأ اذإ اهل لاقف رحلا .ديلتت

 .؟؟دملا دَشَأ ام نذإ ئلوقف: اهل: لاق ديدش حلا نأ تدزأ امنإ:تلاق ..كححت

 أطخ ىلإ ناريشت ال اَمهاتعم قافتاو امهظانلأ فالتخا ىلع ناتياورللاو
 ىف ىلوألا تاتبللا عضو ىف ركف لجر لوأ ةنباهيف تعقو بارعالا|أ ىف"

 .:نيتماه نيتقيقح ىلإ نآريشت امإو بسحف ىبرعلا وحنلا [حوص

 .نيعم ىوغل ماظن قفو هئانبأ ةئشنت ىلع صرحي عمتجم لك نإ :ىلوأألا

 .ىوغللا ماظنلا اذه درفلا اهب بستكي ىتلا قيرطلا :ةيناثثنلا

 امهرودب ناددحي هباستكا ةقيرطو ىوغللا ماظنلا ىنعأ ؛نارمألا ناذهو
 .هتاذ ىعامتجالا كولسلا مث نمو .هعمتجم ىف درفلل ىوغللا كوبلسلا

 املكو ؛ةيعامتجالا ةغبصلاب درفلا غبصت ىتلا ةليسولا ىه انه ةغخللاف

 ١6. نع :نييرضبلا نييوختلا رابخأ .ىفاريسلا (11)
 .ةحفصلا سن: :ءاسلا ردصملا (*)

 - مل6



 ني ال ةيمهأ ةغللا رود دادزي :عمتجملا ىف هتيوضع ىف ًالغوت درفلا دادزا

 نإ لب .هريكفتو هساسحإو هكولس ىف لب ,بسحف ةيعامتجالا هتايح
 ىلع هتردق ىلع ًارشابم ًادامتعا دمتعت هعمتجم ىف ةلاعفلا هتيوضع

 ًالماع دعت اهرودب لاصتالا ىلع هتردقو .هعمتجم دارفأب لاصتالا

 ,ةنيعم ةبوغلو ةيرشب ةعامج ىف شيعي ًادرف هرابتعاب هوم ىف ايساسأ
 هتغلب زتعي عمتجم ىف ةغللا لامعتسا ىف زواجت وأ لامهإ ىأ نإف كلذلو

 ىلإ ىهتنت دقو ,ناجهتسألاب أدبت ,ةميخو ةيعامتجا راثآ ىلإ ىدؤي
 .''!ةيرخسلاو ازهلا

 وه ةغلل ةيعامتجالا ةفيظولا هذه مهفل ليبسلا انيدهي ام لوأ لعلو
 لفطلا بستكي فيك .ةصاخ لافطألا دنعو ةماعب ىوغللا كولسلا ةسارد

 مأةدحاو ةعفد اهلمعتسي له ؟اهيف شيعيو دلوي ىتلاةعامجلاةغل

 اهيف ملعتي ىتلا تاسبالملاو فورظلا امو ؟ةجردتم لحارم ىلع اهملعتي
 مأ '''ىكسموشت موعن لوقي امك ةيرطف ةكلمب اهملعتي له ؟ةغللا لفطلا
 دوسألا ىبأ نع تاياورلا هتركذ اميف انيأر امك نوعب اهبستكيو اهملعتي
 ةكلملا هذههةقيقح امف .ًاعم نوعو ةرطفب اهملعتي ناك اذإو ؟هتنباو ىلؤدلا

 اعيمج لافطألا اهقرغتسي ةدحاو ةدم ةئبقا ؟نوعلا كلذ رود امو .ةيرطفلا

 ' ىلإ لفط نمو ةغل ىلإ ةغل نم توافتت ةدملا هذه نأ مأ ؟ةغللا ملعت ىف
 .ملعتلمأ.,ةغلىأملعتلىهله.ةيرطفلاةكلملاهذهو ؟رخآ لفط
 هذه فلتخت لهو .ةصاخ لفطلا هيف دلوي ىذلا عمتجملاةغل باستكاو
 ؟ناسنإلا ىنب دنع ةدحاو ىه مأ ؟تاغللا فالتخاب ةكلملا

 اهنأ ودبيو ءسقنلا ءاملعو ةغللا ءاملع تلغش ىتلا ةلئسألا تارشع
 اهنأ ودبي لب ءدمحأ هللا فلخ موحرملا انذاتسأ تلغش نميف أضيأ تلغش
 ةثعبلا نم هتدوع دعب هردصأ باتك لوأ نا ىتح ًاديدش احاحلا هيلع تحلأ

 .,/4 - الا ١/ نييبتلاو ناييلا ىف ظحاجلا هبتك ام كلذ ىف رظنا(١)
 ./" ص ةغللا ملعب فيرعتلا انباتك ًاضيأ رظناو

 .سماخلا مسقلا ثحيلا اذه رظنا )١(

 ب



 اذه ىفو .«دشرلاىلادهملانملفطلا» :هعوضوم ناك .ارتلجن ا يلإ

 ةغللا باستكا ةيضقب ًاحضاو ًامامتها دجن (م1559١ ماع ردص) باتكلا
 لفطلا نع بتكيل ١41١ ماع ىف ىرخأ ةرم دوعي مث .لافطألا دنع
 ؛ .(١!ةيموقلا ةغللاو

 ءاملع اهيلإ لصوت ىتلا جئاتنلا ىلع دمتعي هارن نيثحبلا نيذه ىفو
 بناوج نم بناجلا اذه ةسارد ىف نرقلا اذه نم لوألا فصنلا ىف سفنلا

 وأ ةغللا ملع هب متهي ثحبلا ىف ىرنس امك بناج وهو .ىوغللا سردلا
 ملع وه ملعلا اذه عورف نم عرف هبب صتخي لب آن 0عادنانع5 تايناسللا

 .طوزنءمان معادندانعد ىسفنلا ةغللا

 هتلصو سننلا ملعب - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا مامتها عجريو
 (؟27- لوقي امك :- ةسارهلاو ةخيبلاو ةأنشتلا فورظ ىلا بدالاوةغفلاب
 ةيناسنإلا تاساردلا عورف نم نيعرفب ا قيثو ًالاصتا هل تحاتأ ىتلا

 ةسرامم هل حاتأ ؛مولعلا راد ىف ىوغل ىبدأ امهدحأ ,بسنو ىبرق امهنيب
 ىسفن وهف ىناثلا امأ .(""ةباطخو لاقمو رعش نم بدألا نونفل ةيلمع
 تاساردلاب اعساو اكاكتحا ًاضيأ هل حاتأ امم ندنل ةعماج ىف ىفسلف
 ىف ةديدج ةذفان ىفاقشلا جازملا اذه نم هل تحتفت مث نمو .ةيسفتلا

 .ىبدألاو ىوغللا سردلا

 ةيلكب سيردتلا ةئيه ىف نيع .م 53 ماع ةثعبلا نم هتدوع دعبو

 دمحأ ذاتسألا موحرملا عم كارتشألاب هيلإ دنسأف ةرهاقلا ةعماج بادآلا

 ' لعج بادآلاةيلكب ايلعلا تاساردلا ىف ديدج ناديملطيطختلا نيمأآ
 ىف سيردتلا دودح دنع فقي ملو .«بدألاب سفنلا ملع ةلصو» هناونع
 ىف ًاعابت ترشن تالاقم ىف ةساردلا هذه نم بناوج ضرع لب .ةعماجلا
 ةعجارمو ًاشاقن اهنيح ىف تالاقملا كلت تراثأ دقو (ةميدقلا) ةفاقثلا ةلجم

 )١( ؟67 ص .اهبادآو ةبورعلا ىف تاساردو ثوحب .رظنا - 357.
 .اهدعب امو 45 ص (طوطخم) ةيتاذلا هتريس رظنا(0)
 .اهدعب امو ه ص ةيسفنلا ةهجولا نم هباتك ةمدقم اضيأ رظناو
 ةيتاذلا هتريس ىف ىسايسلاو ىعامتجالاو ىبدألا هطاشنو ةيعماجلا ::ابح ليصافت رظنا (5)

 . اهم.- اهو ١ ؟ ص (طروطخس]١

 ا



 .(١)رودنم دمحم روتكدلا موحرملا دقانلا بتاكلا نم

 :باتك ركسع ضاير روتكدلا عم.كارتشالاب ١541 ماع ىف مجرت امك
 تاعغماجلا ئف نسفنلا ملع ةذتاسأ نم.ددع فيلأت ةةتنلا ادعي بيكو
 ىقوشل ىراكذتلا ددعلا ىف'كراش ا ضيأ ماعلا سفن ىفو «ةي ةيزيلكنإلا
 نم ءاوضأو : :هئاوتع ثحبب ةرهاقلاب .باتكلا ةلجم هتجرخأ ىذلا ظفاح
 .(؟!«ظفاح ىقوش رعش ىلع سفنلا ملع

 اقر يداعب دقعنملا نيقرشتسملا روم ىلإ مدق /١54 ماع ىفو
 ىف ىسفنلا هاجتالا» نع ةيزيلكنإلاب أثحب .هيف ةيردنكسإلا ةعماج الشم
 م50 ما 0ةطند'5 طعمد «ىناجرجلا رهاقلا دبع دنع ةغالبلا اا كسأ ةسارد
 , ")زو زو "5 هعرعاو ه1 810وانعمعع", 2 وون ءعطم10عاعدل ثم

 ىف ًابلاط ناك نأ ذنم اهب لغش ىتلا ةركفلا هذه فارطأ عمج مث
 ةهجولا نم» دئارلا هباتك ىف سفنلا ملعو بدألا نيب ةلصلا ىنعأ ٠ .ارتلجمنا
 كلت ايملع ًاضرع هيف ضرعي نأ لواح «هدقنو بدألا ةسارد ىف ةيسفنلا
 نم اهل دهشتسيو ًاشيدحو ًايدق ةيبرعلا تاساردلا ىف اهلصؤيو ةركفلا
 ىتلا هثوحب ٠ ةدام نم كلذ ىف ًاديفم ةرصاعملا ةيبدألاو ةيسفنلا تاساردلا
 . مث ,1541 ماع باتكلا نم ىلوألا ةعبطلا جرخأف ٠ :لييق نم اهيلا انوشأ
 ” بلا دواعي نأ ةعبطلا كلت روهظ ذنم تضقنا ىتلا ةلحرلا لالخ هل حيتأ
 ' ىندأ فقوم - لوقي امك - هل ماقتساف باتكلا اهنمضت ىتلا ةركفلا ىف
 ملعو هدقنو بدألا نيب ةلصلا ةيضق ىف نانئمطألاو حوضولا ىلإ
 1 ماع ىرخأ ةرم باتكلا عبط داعا مث نم و 2 نيفتلا

 نس صو عدد يال اذه ىفو

 )١( ص ةيسفنلا ةهجولا نم باتك ىف كلذ ليصافت رظنا 7١8 - .5١١.

 ص اهبادآو ةبورعلا ىف تاساردو ثوحب ءرظنا (؟) 1١98 - 5١5.
 .اهنغب امو 1487 ضةيسقنلا ةهجولا نم آضيأ رظناو

 ١701 14 710.3  5]0ان122] 01 ]عون 832عاعإل )3(

 ( 5!؟48 ص ةيسفنلا ةهجولا نم -؟١07.

 ا ت



 داكيو :هدقنو بدألا ةسارد ىلع ىملعلا ليلحتلاو ةيعوضوملاو ةقدلا
 باتكلا اذه ىف صلخي -هللاهمحر - هللا فلخ ذاتسألا مامتها
 مث نمو ,ةعيرس تاراشإ نم الإ ,ةغللا نود ةيدقنلاو ةيبدألا بناوجلل
 ال نيح ىق هدقنو بدألا ةسارد ىف ةيسفنلا تاساردلا نم ةدافتسألا ىلإ هتوعديو باتكلا اذهب نيسرادلاو نيثحابلا نيب رهتشي نأ بيرغب سيلف
 ةغللا ةقالع نع ةدئارلا هتساردب ةغللا ىسراد ةصاخو نيثحابلا نيب فرعي
 قرطو اهتفيظووةغللا فيرعت نعهبتك اميف ةصاخو سفنلا ملعب
 ا اذإ كلذ لوح هبتك ام ةلق نم مغرلا ىلعو لفطلا دنع اهباستكا
 مل عبتتو ةطاحإ نع فشكي ليلقلا اذه نأ الإ ,هدقنو بدألا نع هبتك امب
 ةغللا نيب ةلصلا ةعيبط لوح ءارآو تايرظن نم نوثحابلاو ءاملعلا هبتك
 نوكأ ال ثيحب .ةغللا لفطلا باستكاب لصتي اميف ةصاخو ؛سفنلا ملعو
 هلعجي ةركبملا ةرتفلا هذه ىف هبتك ام نإ تلق ام اذإ اف رسم وأ ًايلاغم
 ةساردلا نم ًاديدج ًالاجم حتفي هنأب رعشي ناك هنألو .ىبرعلا ملاعلا ىق لب ءاهدحو رصم ىف ال ىوغللا سردلا نم نوللا اذه داور نم ًادئار قحب
 :لفطلا نع هثحب ىدي نيب لوقي هارن

 قرطو اهسسأ ىف فلتخت تاغل ىلع تماق ثوحبلا هذهنإ»
 كنعع بّيغي ال هنأ الإ ؛:ةيبرعلا انتغل نع اهلامعتسا بيلاسأو اهقاقعشا
 ىلع ةيناسنإلا ةايحلا نأو ةماعلا نيناوقلا نع بلاغلا ىف ثحببي ملعلا نأ
 كل ىلجتي .ةدحاو ةيهلإ ننس عبتت ناولألاو ةنسلألا فالتخا نم مغرلا
 اذهل . . .سانلا نم ريثكلا دنع ةيلقعلاو ةيسفنلا رهاوظلا هباشت ىف اهرثأ
 برغلا ىف رونلا رداصم نم ةسكعنملا ءاوضألاب انناهذأ رينن نأ انيلع ناك
 ةذتاسألا نم ددع رفوتو اندلب ىف ةيملعلا ثوحبلا ترهدزا اذا ىتح
 ىلعو هتايح رهاظم عيمج ىف ىبرعلا لفطلا ةسارد ىلع ثحبلا بالطو
 انينبو ىقرشلا قفألا هاجت انراصبأ انلوح - هتغل - اهمهأ ىف صخألا
 .(١١«ةبرجتلاو سردلا نم ميوق ساسأ ىلع ةيموقلا انتغل ميلعت قرط

 )١( ص دشرلا ىلإ دهملا نم لفطلا ١6 - ١5.

 ممله



 ةغل تصخ ثوحبو تاسارد دعب اميف ترهظف كلت هتوعد ترمثأ دقو

 ءاملع نم وأ سفنلا ءاملع نم ءاوس ليلحتلاو ثحبلاو ةساردلاب لفطلا
 .'!ةغللا

 هللا فلخ ذاتسألا اهأدب ىتلا ةلسلسلا هذه ىف ةقلح وه ثحبلا اذهو
 ءوض ىف لاجملا اذه ىف اهتساردو هئارآ ضرع لواحن اننأ ريغ-هللا همحر-

 ةغللا نيب ةلصلا رمأ ىف ةرصاعملاو ةثيدحلا ةيوغللا تاساردلا هيلا تهتنا ام

 .ىرخأ ةيحان نم لفطلا دنع ىوغللا كولسلا ةساردو ةيحان نم سفنلا ملعو

 مث ماسقأ ةسمخو ةمدقم ىلإ ثحبلا اذه تمسق كلذ ققحتي ىكلو
 مامتها ضرعل تصلخ دقف ةمدقملا امأ جئاتنلا مهأ اهيف تلمجأ ةمتاخ
 ةلصلا رمأب هتايح نم ركبم تقو ذنم - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا

 لوح هبتك ام نأ رابتعاب ةيبدألاو ةيوغللا تاساردلاو سفنلا ملع نيب
 نم كلذ دعب هب فرعو رهتشا اميف ةيادبلا ناك ةغللا لفطلا باستكا
 ناك لوألا همامتها نأ اذه ىنعمو هدقنو بدألل ىسفنلا ريسفتلاب مامتها
 .هنع روهشملا عئاشلا سكع ىلع هدقنو بدألا ىلإ لوحت مث آبوغل امامتها

 :لاثملا ليبس ىلع رظنا )١(
 )١1445(. ركفلاو ةغللا .ىصوقلا زيزعلا دبع .د - ١
 ةغللا 16311)١15014(« 21286[« هيجايب ناج» باتكل حجار تزع دمحأ .د ةمجرت - ؟

 ناديملا اذه ىف نيثحابلا هابتنا ىلع ذوحتسا ىذلا باتكلا وهو . ءم(15864) لفطلا دنع ركفلاو

 :رظنا) مويلا ىتح ةرصاعملا تاساردلا ىف ددرتت هئارآ ضعب تلازامو هروهظ ذنم

 (8 10131, 112 00 01 آ]ممعان2عع زم ن1 لنعمل 2. 127).

 ىتلا ةساردلا ىهو )١468( ةسداسلا ىتح داليملا نم لفطلا دنع ةغللا ءعامشلا حلاص - *
 .بادآلا ىف ريتسجاملا ةجرد ىلع و

 ىلإ ةفاضإلاب )/!١1541(., لفطلاو ناسنإلا دنع ةغللا ةأشن .ىفاو دحاولا دبع ىلع .د - 4
 .(م15457١) عمتجملاو ةغللاو (١؟4 4 )ةغللا ملع هيباتك ىف لفطلا ةغل ىلإ ةريثك تاراشإ

 اهيفو ١194537( ةيناث .ط) ٠ (١ة01ا/ ىلوأ .ط) عمتجملاو ةغللا :نارعسلا دومحم .د - 6

 ملع هباتك ىف ىرخأ تاراشإ ىلإ ةفاضإلاب ةغللا لفطلا باستكا لوح ليوط لصف
 .(551١؟!)ةغللا

 هيف )١9569( عمتجملا ىف ةغللا 1617/15 سيول . م باتكل ناسح مامت . د ةمجرت - 5

 .عمتجملاو ةغللاو لفطلا نع لوصف
 ملعو سفنلا ملعو ةغللا ملع نع تردص ىتلا بتكلا ىف ة ةريثك ىرخأ تاراشإ ريغ اذه

 اعد نأ ذنم ىبرعلا لفطلاو ةغللا نع ةلماكتم ةسارد ىلإ رقتفن انلزام هلك اذه مغرو عامتجالا
 .نرق فصن نم رثكأ ذنم هب مايقلل - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا

 هج



 نم نيحلطصم ةساردلاب لوانت دقف ثحبلا اذه نم لوألا مسقلا امأو
 لوألا ,ةيوغللا تاساردلا نم نوللا اذه لوانتت ىتلا ةيساسألا تاحللطصلا
 نم اهسردتو ةيناسنا ةرهاظك ةغللا لوانتت ىتلا تاساردلا ىلع قلطني ناكو
 مساي ىمسيام وهو لفطلا وأ ناسنإلا دنع كلذ ناك ءاوس ةيسفنلا ةةهجولا

 اتايحا هيلع قلطي ناكو مون ءاطمل ههنءمل آندعاننوانند ىوغللا سفتنلا ملع

 ثدحأ وهف ىناثلا علطصملا امأو طورتعطماهعإت 0: آمهودةوءةغللا سفن ملع

 نآلا ةغللا ملع عورف نم عرف وهو امهدعب رهظ ىأ نيحلطصملا ني.ذه نم

 .ةلالدو آاجهنم امهنع قرتفيو 25ز:ءطوانهوادندانعد حلطصم كلذب ىتعأ و

 جهانمو قرط ةساردل هتصصخ دقف ثحبلا اذه نم ىناثلا مسقلا اامأ
 ءاملع مأ ةغللا ءاملع اهب ىدان ىتلا قرطلا ءاوس لفطلا دنع ةغللا .ةسارد

 .,سفنلا

 نييوغللا دنع اهتفيظوو ةغللا فيرعت تلوانت ثلاغلا مسقلا ىبقو
 ,لفطلا دنع ةغللا موهفم نع هوبتك اميق ةصاغو آضيأ سفنلا ءالَنلَعَو
 ةغللا ءاملع ًاضيأ اييلعبصأ ىتلا لحارملا تلوانت عبارلا مسقلاا ىفو
 دقف ريخألاو سماخلامسقلا امأ .ةغللا لفطلا بسكل سفنلا ظ6
 فالتخال أرظن ةغللا لفطلا باستكا ىف اهرودو ديلقتلا ةرهاظل هدتدرفأ
 .كلذ لوح نيسرادلاو ءااملعلا

 هللا فلخ ذاتسألا هبتك ام ىلع ًالوأ تدمتعأ ماسقألا هذه عيمج ىبفو
 عضأ نأ تلواح ىننأ ريغ ًاعيمج بناوجلا هذه لوانت ىذلا - هللا همحر -
 نأ رابتعاب ةرصاعملاو ةثيدحلا ةيوغللا تاساردلاو جئاتنلا راطإ ىفن كلذ

 ملع عورف نم اعرف تسيلو ةيوغللا تاساردلا نم دعت نآلا ةساردللاهذه

 ىفأ ىف لمعشست ىتنلا ساحل كلطسملا سب سلا نل[ سابك دق امك س قتلا
 .اهيلإ تلصوت ىتلا جئاتنلا مهأ نايبب ثحبلا تمتخ مث .ةساردلا

 - هللا فلخ ذاتسألا دهج ىلع ءوضلا ىقلأ نأ تعطتسا دق تنك ادإف
 ذاتسأل ذيملت نم ريدقتو نافرع ةيخحت ىهف ناديملا اذه ىف - هللا :همحو

 ةمدخل هتايح لاوط دهج نم هلذبو همدق امي نافرعلاو ريدقتلا لك قحتسي
 .تاساردو ثوحب نم هبتك امب اهبادأو ةيبرعلا ةغللا



 ىبسمنلا ةغللا ملعو ىوغللا سفنلا ملع - ١
 ايتايحاأ ىمسي دقو مر ءطم1هعتعمل آم عنتكانعو لوألا ىمسبيو

 دق و , طورت ماتو عانتكات عم وهف ىناشلا 5 موز: 0م10ع)/ 01 [ ع

 نم اهلامب ةيوغللا ةساردلا تالاجم نم .نيلاجملا نيذه نأ نهذلا ىلإ ردابتي
 النالاجم ,ةغللاب ةلص نم هلامب سفنلا ملع وأ ,سفنلا ملعب ةلص

 .ًايعوضومو ًايخيرات ًاقرف امهنيب نأ عقاولاو ,نافلتخي
 عم رهظ ذإ .ىناثلا نم ًاروهظ قبسأ لوألاف ةيخيراتلا ةيحانلا نم امأ

 ةقالعلا ةسارد ىلع ةلالدلل ىلاحلا نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا ةياهن

 ملعب ىمس ام راطإ ىف سردت ةقالعلا كلت تلظو ,ةغللاو سفنلا ملع نيب

 هب ىنعأو ىناثلا حلطصملا رهظ نا ىلإ ةغللا سفن ملع وأ ىوغللا سفنلا

 نرقلا نم ىناثلا فصنلا ةيادب عم 72510112 عندا ع5 ىسفنلا ةغللا ملع

 ظ ] .ىلاخلا

 ًأدبتلو ليصفتلا نم ئش ىلإ جاتحي رمألاف ةيعوضوملا ةيخانلا نم امأ
 ثُحبي ىلا تالاجتملل + هللا هشحر اعةللا فلخ ةاعتتألا ديدحتعب الؤأ

 :تاالاحم ةثالث هدنع ىهو .ةغللا سفن ملع - لوقي امك - اهيف

 .لفطلا دنع هتيقرتو مالكلا ةأشن ١-

 .ةءارقو ةباتك ماظن اهنوك ثيح نم ةغللا - "

 .؟ '!”ةضارمآو مالكلا تويع - ١

 ةيمهأ ىلإ ريشي كلذ ىف نيثحابلاو ءاملعلا ءارآ ضرعي نأ لبق نكلو
 تماق رصم نإ» :لوقي .ةيبرعلا ةغللاب اهتلضو ةيسفنلا تاساردلا هذه
 اهدلخ ىتلا ةيبرعلا ةغللا هقف تاسارد نإو ةيوغللا ثوحبلا ىف اهبيصنب

 تدجو دق .برغلا وقرشتسم ىضاملا نرقلا ذنم اهب لغشو برعلا ءاملع

 اذإف .اهتيانب ىلعأو اهتيار لمح نم ءاملعلا نم ةثيدحلا رصم ىف

 )١( ص دشرلا ىلإ دهملا نم لفطلا ١7.

 ها“



 اهددصب :نحن ىتلا ىناسفنلا ثحبلا ةيحان ةروكشملا مهدوهج ىلإ تمضنا

 اهضعب لئاسملا تّدخأ لفطلا دنع اهتأشن عرفو ةغللا هقف عرف نواعتو نآلا

 .(١!«ناهربلاو ةبرجتلا نم قفوم ساسأ ىلع جئاتنلا تتبثأو ضعي ديب

 ملع تاساردلا وه - هللا همحر - انذاتسأ هيلإ ريشي ىذلا ةغللا هقفو
 ,نيقرشتسملا ىديأ ىلع رصم ىلإ برغلا نم اهقيرط تذخأ ىتلا ةيوغللا
 ةغللا ملع نيب ريبكلا قرفلا نم مغرلا ىلع ةغللا هقف ذئنيح ىمست تناكو
 .'"!ثحبلا ةقيرطو ةساردلا جهنم ىف ةغللا هقفو

 ةطلتخم - مله امك - تأدب دق برغلا ىف ةيوغللا تاساردلا تناكو

 .ةصاخ تاعوضمب اهنم عرف لك لقتسا مث نانويلا دنع ةفسلفلاو قطنم اب
 ةغللاب اهمامتها نأ ىرت ةيقطنملاو ةيفسلفلا تاساردلا تلازامف كلذ عصو

 لالقتسا نم مغرلا ىلع !''ههسفنأ ةغللاءاملع مامتها نع لقيال
 عضو ىذلا 11ه عدت50ءوةغللا ملع مساب نآلا فرعي اميف ةيوغللا تاساردلا

 ىرسيوسلا ةغللا ملاع ةيقطنملا ةيفسلفلا ثحابملا نم هصلخو ةيملعلا هسسأ

 .(*!ريسوس ىد دنانيدرف

 سفقنلا ملع لقتسا دقف ,ةغللاب سفنلا ملع ةقالعب لصتي اميف امأ
 كولسلاب اهمظعم لصتي اضيأ ةيفسلفلا تاساردلا نع ةصاخ تاعوضوم

 سردي ىذلا ملعلا» هنأب سفنلا ءاملع ضعب هقرع مث نمو ,ىناسنإلا
 ىتلا ىربكلا تاعوضوملا نيب نمو (*!«ىناسنإلا كولسلل ةماعلا نيناوقلا .

 . لصتتاهلكوكاردإلاوعفاودلاوملعتلا ل ثم تاعوضوم .اهسردي
 مث نمو .لالدتسالاو مكحلاو ريكفتلاو ليختلا ؛لشم ىرخأ تاعوضومب

 ١8. ص قباسلا عجرملا(١)

 .؟7١5 - ".١ ص .ةيبرعلا ةغلل ىوحنلا روطتلا ,رسارتشجارب .رظنا (؟)
 .؟57 - 7١ ص .ةغللا ملعب فيرعتلا ٠ :اضيأ رظناو
 ملاع ةلجم .ةيلاحلا تاساردلا ىف قطنملاو ةغللا .ىودب نمحرلا دبع .د لاقم ؛عجار (1)

 .اهدعب امو 556 ص ١91/١ ىناثلا دلجملا .لوألا ددعلا .ركفلا
 .باتكلا اذه نم لوألا لصفلا رظنا (4)
 دلجملا - لوألا ددعلا .ركفلا ملاع ةلجم .لفطلا دنع ةغللاو ركفلا ,مينغ ديس .د .رظنا (0)

 .55 ص ا5١ال١ ىناثلا

 ا



 ةلص نم هلامب ىوغللا كولسلا ةلكشم مامأ مهسفنأ سفنلا ءاملع دجو

 مهل دب ال مهنا سفنلا ءاملع دجو ىرخأ ةرابعيو .ًاعيمج تاعوضوم ا هذهب

 ىتلاةماهلارومألا نم اهرابتعابةغللاعوضومبصاخ مامتها نم
 ةسارد تحبصأ كذلو ,تاعوضوملا هذه لثم ةسارد ىف اهيلإ نوجاتحي
 حبضأ دقل لب ءسفنلا مللع تاعوضوم نم ًاماه ًاعوضوم ىوغللا كولسلا

 ملع ىمسي سفنلا ملع عورف نم ًاديدج اعرف لثمي ةساردلا نم نوللا اذه
 , ١)طهووعطم]و عون ه4 132851128ع ةغللا سفن

 ةيرباطالاة سرا لالش نم لوألا ايدارظخ ةساردتلا »ذه كذب قر

 نأ تأر ىتلاو لم تراويتس نوج هنباو لم سميج اهسأر ىلعو ةيبيرجتلا
 ةطيسبلا راكفألا نأ ىأ .طبارتلا نم عون ىلع ءانب متت ةيلقعلا تايلمعلا
 ثيحب ةيلقعلا ءايميكلا نم عونب اهنيب اميف طبارتت ةرشابملا تاكردملاو
 مهترظن ىلع ةلوقملا كلت ترثأ دقو ,ًاديقعت رثكأ ًاراكفأ ةياهنلا ىف نّوكت
 بيكارت ىف تاملكلا طبارت هبشت ةدقعملا راكفألا نإ اولاق ثيح ةغلل
 وتتسم ىزدألا راكفألا نيب تاظايترا نع.قشكت نيكارتلا هذهو ةيئانب
 ,م 20 .2"!ةغللائىف تاملكلا اهنغ ربعتو اهلثق ىتلا

 متهت زيلكنإلا نويطبارنلا انهلتمي ىتلا ةيزيلكنإلا ةسردملا هذه تتاككو
 "هل دو >راكفألا عادت قيرط نع ةيلقعلا تايلمحلا يشق اشاشأ
 ' ىف دمتعت تناك امنإو ةغللاب ةعساوو ةقيمع ةفرعم ىلإ كلذ ىف دنتست

 قرطب ةفرعملاك .مهرصع ىف ةعئاش تناك ىتلا ةيوغللا ةفرعملا ىلع كلذ
 كلذ ريغو قاقتشالا قرطو ةيفرصلا غيصلاو تافصلاو ىوغللا دانسإلا
 .تقولا كلذ ىف 2طن101هعزوا5 ةغللا هقف ءاملع نيب ًالوادتم ناك ام

 سسأ نم لوأ وه 77/11ءا2 7ان004 تنوف ماهلو ناك دقف ايناملأ ىف امأ
 لاوطلا تالاقملا بتكي ىسفن ملاع لوأو م1419 ماع سفنلا ملعل ًالمعم

 آ1حمامحهسم 220 51011 آ01ءأ. 01 آممع. 3020 آ128ع. 2. 189. :رظنا(١)
 .ةحفصلا سفن قباسلا عجرملا .مينغ ديس .د أضيأ رظناو
 46 ص قباسلا عجرملا مينغ ديس د(؟)

 . هو



 نمهبةريدج ىه امقلتملتالاقم ىهوةغللا ةيجولوكيس لوح
 ةماه تاريسفتو ةيليصفت تاشقانم ىلع ىوتحت اهنأ مغر ؛مامتهالا

 كاردإو اهتيزمرو ةملكلا بيكرت لثم ىوغللا كولسلا نم ةنيعم بناوجل

 هامسأ امع ةيناطيتسا تاظحالم قيرط نع ملاعلا اذه فشك ثيح مالكلا

 ىتاذلا كولسلا نم عون وهو آ17:2ع]ع55 10108[ ةروص نودب ريكفتلا

 ملع تاعوضوم تحت هجاردإ نكمي الو ريكفتلا ةيلمع ىف ظحالي ىذلا

 ةركفلا هذه تراثأ دقو ,روعشلاو كاردإلا لثم كاذنأ ةفورعملا سفنلا

 عفنلاب تداع تاشقانملا هذه جئاتن نكلو هرصع ءاملع نيب اداح اشاقن

 تاهاجتاو ةنيعم تاعزن دوجو ىلإ ءاملعلا لصوت ذإ سفنلا ملع ىلع
 ىفو ةماع ىناسنإلا ريكفتلا ىف ارود بعلت ةصاخ تادادعتساو ةيروعش
 .(١!ةصاخب ىوغللا كولسلا

 سفنلا املع مامتها غلب دقف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىف امأ

 سقنلا ملع ةلجم نم ددع رهظو ًاديعب ًاوأش ىلاحلا نرقلا ةيادب عم ةغللاب
 ىف ةفلتخملا تالكشملا ةساردل لماكلاب صصخ 9 ماع ىكيرمألا

 موهفمب لصتي اميف ةصاخو 25زنع010عزءه] آ.10عادنذانء5ىوغللا سفنلا ملع

 ءاملعو ةغللا ءاملع نيب كيشو ءاقلب مهضعب أبنت هيفو :مالكلاو ةغللا

 ىكيرمألا ةغللا ملاع دي ىلع تققحت ةقداص ةءوبن تناك كلتو بقنا
 تققحت امك.دعب اميف كلذ ىرنس امك 716073 ©0201151) ىكسموشت موعن

 81007756131 دليفمولب ىكيرمألا ةغللا ملاع ةسارد ىف ةرشابم ةروصب
 ١ 71ءمامازذانع كجم:م2ءط ىلقعلا هاجتالا ىلا ليمب ىل وألا هلامبعأ أدب ىذلا

 137155 سيو ئدابم وحن لامو هاجحتالا اذه رجه 5 ماع ئجمب نكلو

 ركفلا خيرات ىف فرعي ام دليفمولب لكش مث نمو ىكولسلا سفنلا ملاع
 . ١ !8عطوتت:هدهنود» ةيكولسلا ةسردملا مساب ىوغللا

 )١( ص قباسلا عجرملا ,مينغ ديس .د 45.
 .ةنيقسلا سقت قياسلا مهراا19]
 [1جءاسدما 320 51011, 08. (ن11 2. 9 أ رظناو

 (3) آرنهم0, 1هطص, 5ع 21125, 7701.1 ©. 123 -
 باتكلا اذه نم لوألا لصفلا ًاضيأ رظناو
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 نأ سفنلا ءءاملع نم ةسردملاهذه ءامعز دحأ 77/3508 نسطاو ىريو

 ًاعوضوم سيل لقعلا نأو ىكيمانيد كولس الإ وه ام ىناسنإلا كولسلا
 دنعت افإ لقعلائلعتاظحالم ىأ نألسفنلا ملغ ةساردل بسام
 ققحتلا نكمي ةفرعملا نم ًاءزج لغشت ال ىهف مث نمو «ةيتاذ تاظحالم

 حيرصلا ىرهاظلا كولسلا ةسارد كلذ نم ًالدب حارتقاو ٠ اهتابثاو اهنم

 نوفق اامأ 15م005ءةباجتسالاو 5ان:1ئان1ان5ريشملا نيب ةقالعلاو طقنف

 ىف ةغللا ترسفو (١١ةيوناث رهاوظ اهنأ ىلع اهيلإ رظن دقف ؛هتايوتبحمو
 ١ ةمرسوم نع ةرايع هن ناقل اطيسي اريسفقلا ىراسلا بعذلا اذه ءاونش
 . .ةطورشملا لاعفألا دودر نم

 ىكولسلا سفنلا ملاغ هبتك امب ةصاخو دليفمولب ىلع ةرظنلا هذه ترث ؟أ دقو

 !"'«ىناسنإلا كولسلل ةيرظنلا لوصألا» هباتك ىف 2211 77ءذؤو سيو لوب
 ىناسناإلا كولسلا نأ ىري ثيح ل '11601ءانعدل 8ةكزك 01 [[انصنقم 8 3110 ان

 ةيجولويسفلا رهاوظلا ىلإ رظنلا قيرط نع هقدأو فصو لمكأ فصوي
 ةغللا تناك املو ءدارفألا كولس  يبحضت ىتلا ةيداملا رهاوظلا نم اهريغو

 ام نإف .ىرخألا ىناسنإلا كولسلا رهاظم تحت جردنت ةيتاسنإ ةرفاظ

 :ةغللا ةشارذ ئلغ اطباق قصب .ىناسنإلا كولسلا ةسارد ىلع قدصي

 ةركفلاو روعشلاو ةدارإلا :لثم ظافلأ حرش نييكولسلا دئنع ىفيني َهبَلَذَلَو

 . امهيلك وأ ةيئايزيف وأ ةيجولويسف ةلاح قيرط نع اهريغو .لاعفنإلاو
 ىنف ةلثمم ةيزغللا دليفمولب تاسارد ىف:هلك كلذ راثآ دجن كلذلو

  ةباجتسالاو طرشلاو ةباجتسالاو ريثملا :لثم ةصلاخ ةيسفن تاحلطصم

 نأ ىري ثيج 5671201105 ىنعملل هتسارد ىف ةصاخو كلذ ريغو ةليدبلا

 ةيجولويسف ةيلمع ثادحأ قيرط نع فرعت نأ ىغبني ًالثم ةيؤرلا ىنعم
 نع فرعي «عئاج انأ» ىلوق ىف عوجلاىنعمو .اهب ةطبترم ةيئايزيفو
 بحصي دف امو .تازارفإ نم ةدعملا ىف ثدحي امو ىلضعلا صلقتلا قيرط

 5 ٠ فم قياسلا عجرملا -وينغ ديم :درظتا (1)
 انزل 512122115 النإ | ظظ |23 55 اننفبأ رظناو

 "اغ١ ض هفللا ملع:نارعتسملا د 1١
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 تاروصتلاو راكفألا نأ دليفمولب ىري اضيأ كلذ لثمو ءشطع نم كلذ
 اهيلإ امو هركلاو بحلا ىتح ل اب ةقيرطلا هذه لثمب اهفضو هداغي نأ ىغبني
 ليج كانج نع ةدروأ ىةلاولاقملاو رقم رطلااذهلنمياهفصوىغبني
 نيني روث ورحم دلاشم كلت هييظيت ةمبيع ىلع لادي نك قماقعلاو
 ,(١١ةغللا ملع ىف نيثحابلا

 ذإ .ًاليوط مدي مل سفنلا ءاملعو ةغللا ءاملع نيب ءاقللا اذه نأ ريغ
 ةسارد ىلع ةغللا» ءاملع قكعف .هاجتا ىف امهنم لك راس ام نآعرس
 ايوخنو أيقرصو ًايتوص ىوغللا ليلحتلاب لصتت ةصلاخ ةيوغل تالكشم
 دقف كلذ عمو (؟011 مو ةددععم نهاذمو سراذم كلذ لوح .ايلالو

 نم بارتقألا نود ًالح اهل ةغللا املع عيطتسي ال ةيوغل تالكشم تيقب
 اضيأ ةيفاماو لب ةيسفنت لكاشم

 هذه نإ ءقطنلا ء اضعأ اهردصت ةنيعم تاوصأ درجم سيل مالكلاف
 هنهذ ىف موقت ثيح 2606101 لبقتسم وأ عماس نذأ ىلإ هجوت تلاوبتألا
 نإ لب :تالالد ىلإ تاوصألا هذه لوحتت ىكل ةددعتم ةيلقع تايلمع
 ملم + انثأو :مالكلا ىف عرشي نأ لبق هسفن 50006: لسرملا وأ ملكتملا
 هسفن ىف موقت ًالثم ةباجإ رظتني ناك اذا ةصاخ اضيأ اهدعبو ملكتلا

 ثيح نم اهب قلعتي امو اهتاذ تاملكلا نإ لب ةيسفنو ةيلقع تايلمع
 .صتخي ةيلقعلاو ةيسفنلا تايلمعلا نم ةلسلسب ةطبترم ب اهنيوكت
 موون عطم]10عزعول 2600ءانعد ىسفنلا تا اوصألا ملعب ىمسي ام مويلا اهتساردب
 هيمسيو 48110110137 165[28026 ىعمسلا تاوصألا ملعب انايحأ ىمسي دقو
 , 1! موونعووعمان5ع5 ضعبلا

 5مءععا 1طعدتدمإ) اهجالعو 5مءععا 2200108 ال مالكلا ضا ارفأ لاجم وو

 آتموؤ, 5ع ةلانعور 701. 1, ©. 126 - 7 :رظنا )١(
 باتكلا اذه نم لوألا لصفلا .777 ص ةغللا ملع .نارعسلا . اشيا رظتأو
 :عجر او 7
 2[1هطزروور 1. 11. ى دطمرأا 1آ0139(115 01 آمان 5065 ©. 210 - 20
 171جم طممل ةقل 5ر1, 02. كك 2.3, 2. 24, 2 59. :رظنا (9)
 .787 ص مالكلاو عمسسلا ةسارد ٠ .حولص. أ دس ف اننا رظناو

 ث/اهة 



 نأ نساسا ىلع .سفتلاءاملعوةقللا» امنع ةباقيتر انراعتدف

 ابيهيلقك وأ مهقلا رأ قظننلا ىلع ناسينالاةرببق تيضي دق بار ظشلالا

 ءاملع مامأ عفد اهتأشنو اهتقيقحو ةغللا ةيهام ديدحت نإ لب (7١اعم

 لثم اهتاذ ةيوغللا تاساردلا ىف ترثأ ةيعامتجاو ةيسفن تالكشم ةغللا

 دنع ةغللا ةأشن ةفرعمل الخدم لبق نم تناكو ةغللا لفطلا باستكا ةسارد

 ةغللاملع عورف نم ماه عرفل دعب اميف تلوحت اهنكلو ؟؟"!ناسنإلا
 . 2"! ةممانف آنه عانندانع5 ىقيبطتلا

 ءاقللا ةيمتح ىلإ تدأ ةيسفنلاو ةيوغللا تالكشملا نم هريغو كلذ لك

 ل1101[ نيرج ثدوج ىرتو ؛تالكشملا كلت لجل سفنلا ملعو ةغللا ملع نيب

 ةيرظن :امه نيرثؤمب اورثأت دق ةغللا اوسرد نيذلا سفنلا ءاملع نأ 6:6عد

 امأ ؛ 24 !1عوصم 1101 ملعتلا ةيرظنو 101017130108 126م1 تامرلعملا

 ىوغللا لاصتالاو ةماع لاصتالا ةيلمع ىف ثحبت ىهف تامولعملا ةيرظن

 هيرو اهيمدختسم نم بلظتت ةغللا نأ ةقيقح نم قلطنت ىهو .ةصاخب

 ةفرعم ىأ .ةيمالكلا ةلاسرلا بن بناوج نم بناج ىأ عبتت نم مهنكمت ةربخ

 ةالاس رلا جإتنإبلطتيو ةغللا تابوتسم عيمجل ةعباتتلا تالامتحالا

 لاقتنا ىلع اساسأ موقي ىرفش وأ 00 ىزمر ماظن مادختسا ةيمالكلا

 . كاردإ فقوتي ثيح 78606176: لبقتسملا ىلإ 56306: لسرملا نم ةلاسرلا

 . همدختسي ىذلا ىزمرلا ماظنلا اذهل لبقتسملاةفرعم ىدم ىلع ةلاسرلا

 تادحولا ةعيبط ةسارد قيرط نع ماظنلا اذهب ةغللا ملاع متهيو ,لسرملا

 .اهديدحتو هل ةنوكملا

 نيح لبقتسملا ىدل ثدحت ىتلا تايلمعلاب متهيف سفنلا ملاع امأ

 يف ةلاسرلا كاردإو ىزمرلا ماظنلا باستكا تايلمعب ىأ ةلاسرلا لبقتسي

 آل ةماتحممسل 220 5م: 0م. كا 22 215 6 :رظنا(١)

 اهدعب امو 7١ ص مالكلا ضارمأ .ىمهف ىفطصم د .ًاضيأ رظناو
 دنع ةغللا ةأش. ىفاو دحاولا دبع ىلع د ًأضيأ رظناو ١" ص ةغللا .سيردنف .رظنا (؟)

 ١ ص لفطلاو ناسنإلا
 باتكلا اذه نم يناثلا لصفلا رظنا (9)

 عع. ل0165. 5ز:ءطمات 0 عات1ن1[5ع5 22 14 5 رظنا(غ)
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 ىف 65015 ةباجتسالاو 5210105 ريثملا نيب ةيطرشلا ةقالعلا لوح رظن تاهجوو ءارآ نم ةيكولسلا ةسردملا هتحرط اميف لشمتت ملعتلا ةيرظن نأ نيح
 ىلاحلا نقلا نم ىناشلا عبرلا لاوط ادئاس لظ نيتيرظنلا نيب شياعتلا نم ًانول نإ 01660 نيرج لوقتو ١١( اهتيبثتو تامولعملا باستكا ةيلمع
  ميهافم ليلحتو فصو ىف مدختسُي ناكو ''!نرقلا اذه نم تانيسمخلا ةيادب ىف و111 ىسفنلا ةغللا ملع حلطصم رده تح
 ىف هدلقي نأ ملكتملا لواحي امنإو عقاولا ىف ققحتي ال ىلاثشم توص الإ وه ام مينوفلا نا ىأ هب قطنلا ىلإ ملكتملا فدهي ىجذوم توص مينوفلا نأ اوأر ةغللا ءاملع نم ةيسفنلاو ةيلقعلا ةرظنلا باحصأف .ميفروملاو مينوفلا نم لك ىلإ ةغللا ءاملع ةرظن تفلتخا دقو (”)ةلمجلاو ةملكلاو فرحلا لثم ةيديلقتلا تاحلطصملا نم ًالدب ىوغللا ليلحتلا ىف تلمعتسا تاحلطصم ىهو )10,7ز0 602 يقر وملاو 50188 مينوفلا ل شم ةصلاخ ةيوغل
 وو ءاح هزم حلطصم هيلع قلطي نأ لضف مهضعب نإ ىتح قطنلا
 .(؟!توصلل ةيلقعلا ةيسفنلا ةميقلا ىلإ ةراشإلل

 موون ءارم]11هعاتتذانع5 ىسفنلا ةغللا ملع حلطصم ىنعأ حلطصملا اذه نأ ريغ
 ملاع 7103312 012012513 ىكسموش موعن حرط نأ دعب الإ امام رقتسي مل
 ىوغللا ليلحتلا نيب اميف ةلصلا دقعيو مكحي ةغلل افيرعت تعضو اهنأ ةيرظنلا هذه هتثدحأ ىذلا ىويحلاو ىساسألا ريغتلاو ,(90ىناسنإلا لقعلاب ةغللا ةقالعب لصتي اننيف ةصاخو ةيوغللا هتيرظن رصاعملا ىكيرمألا ةغللا
 حلصت ال ةباجتسالاو ريثملا نيب ةيطرشلا ةقالعلا ىلع ةمئاقلا ملعتلا ةيرظن ١ نأ ىري ثيح تامولعملا ةيرظنو ملعتلا ةيرظن نم لك ىف ةنيعم بناوجو
 .(؟!ةغللا مادختسا ىلع ملكتملا ةردق ريسفتل

 ١4 - ١١. ص ىوغللا سفنلا ملع ,ةيطع لاون .د اضيأ رظناو (1) 1010 2.
 56 - 51! 44 4١- ص ةيمجعمو ةيوغل ةسارد ةملكلا ءانباتك عجار 0( (2) 1010 2. 4

 . باتكلا اذه :. لوألا لصفلا رظنا (8) ١417 - /١4. ص ىوغللا توصلا ةسارد .رمع راتخم دمحأ .د آضيأ رظناو (4) [نوطزسك, آب 6 ءمعرمل آن عانذ 51105 2.
 (6) 0رععم, 0م. كأن 15
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 آباتك كلذل صصخ دقف ىناسنإلا ل قعلاو ةغللاب لصتي اميف امأ
 ىري باتكلا اذه ىفو آ1م2عان328ء 220 11100 لقعلاو ةغللا ءامسأ القخنم

 ةيلقعلاو ةيسفنلا لوصألا ءوض ىف ةغللا ىلإ رظنن نأ لضفألا نم نأ
 دنع ترهظ ىتلا كلت ةصاخو لوصألا هذه ىلإ ةدوعلا حرتقي كلذلو

 رشع عباسلا نرقلا ىف نييلقعلا ةفسالفلا نم هريغو تراكيد لثم ةفسالف

 ءاملع ةدشب ىكسموشت دقتني مث نمو ')ةرقابعلا نرق هيلع قلطي امك وأ
 ةيسفنلائدابملانعةيملعلاو ةيعوضوملاىوعدب اودعتبا نيذلاةغللا
 ةرم اهفاشتكا ةداعاو ئدابملا هذه ىلا ةدوعلا ةرورضب ىدانو ةيفسلفلاو

 ةيكولسلا ةيرظنلا ضفري هارن كلذلو ةيلقعلا اهتاقلطنم ىنبتو ىرخأ
 ىناسنإلا كولسلا نيب قرفت ال ةيرظنلا هذه نأ ىريو ةغللا ىلع اهتاقيبطتو
 ةغللا ىلع ةيرظنلا هذه قيبظت نأ لبق نم انيآر.امك ءئتاويحلا كولسلاو
 نيب ديحولا زيمملا ىهةغللا امنيب .ةلآلا هبشي ئش ىلا ناسنإلا لوحب

 ملع نإف كلذلو ءىرخأ ةيحان نم ناويحلاو ةلآلاو ةيحان نم ناسنإلا
 ةيحطسلا بيكارتلا وا ةيحطسلا رهاظملا ةساردب ىفتكا 1[ 12عادزانعو ةغللا

 ةقيمعلا ةينبلا ىف صوغلا نود ىناسنإلا مالكلل كان1122ع 5م

 صئاصخ نع فشكت ىتلا مالكلل ةيقيقحلا ةينبلا ىهو 2)1ءم نعمه

 .(؟!ةيناسنإلا ةغللا ةساردل ىئاهنلا فدهلا وهو .هتردقو ىرشبلا لقعلا

 الاصتا لصتي ىذلاو ىكسموشت ةيرظن نم ىناثلا ىسفنلا بناجلا امأ
 وهف .لفطلا دنع ةغللا باستكا ةيرظن وهف ,ثحبلا اذه عوضومب ًارشابم
 آممدأع (0212ء[ع135انعد ةيرطف صئاصخ ىلع ىوتحي لفطلا لقع نأ نقار

 .ةيناسنإلا ةغللا ملعت ىلع ًارداق هلعجت ةيرطف ةكلم هيمسن نأ نكمي ام وأ

 ىذلا مالكلا لالخ نم هتغل دعاوق نوكي نأل ةيرطفلا ةكلملا هذهب أيهم وهو
 فلؤي نأ عيطتسي هنأل 072007ءةيعادبإ ةروصب امنإو ًاديلقت ال .هعمسي

 ةيلمع فقوتتو .لبق نم طق اهب عمسي مل ايوحن ةحيحص ًالمج نوكيو

 (1) (1]50:25 ا, آرق2عان3عع 320 10 5
.6 2 ,1610 (2) 



 ةركف ددصلا اذه ىف دقتني كلذلو ءلفطلا وف ةعيبط ىلع باستكالا
 (١١!ةيكولسلا ةيرظنلا امهب تدان نيذللا ديلقتلا زيزعتو ديلقتلا

 ةيلمعل لوبقملا ريسفتلا يه ثيح نم ىوغللا ركفلا اهيلع رقتسا .ىتلاو
 .ةغللا لفطلا بااستكا

 ةيرظن اهتراثأ ىتلا ('!انايحأ ةفينعلاو ةعسا اولا تاشقانملا نأ رريخ
 ةيلمعل اهتيؤر ىفوأ ةيلقعلاو ةيسفنلا اهلوصأب ٠ أوس كيسسوشت
 بعصلا نم حبصأ ثيحب ديلقتلا ةركف نم ًالعف تلزلز دق ,ةغللا بااستكا
 ,ةغللا بيسك ةيلمع ىف ًامساح ًالماع لافطألا دنع ديلقتلا دعت نأ نآلا
 ةظحالملل هضرع نوكت نأ نكمي ال ةغللا ىف ةيساسأ بناوج كاننهزأل
 هبشو ةلمجلا بيكرتب ةلصتملا ىنعملا لثم .ديلقتلل عضخت ثيحب ةرشابملا
 ىتلاو ةيفرصلاو ,ةيوحنلا دعاوقلل ةدرجملا ىناعملا نرزطأ ةرابعب ىأآ :ةايخلا
 .(!نيغلابلا دنع ةيوغللا ةردقلا نم ًاءزبج دعت

 ىكسموشت ةيرظن لوح ةعساولا تاشقانملا هذه نم مغرلا ىلع نكلو
 نإف .ةيرظنلا هذه بناوج نم اهريغو ةغللا باستكاب لصتي اميف ةصاخو
 ةياهنعمرقتسادق موزنءطمانهعاننذات عد ىسفنلاةغللا ملع حللطصم
 ىقيبطتلا ةغللا ملع ىف ةددحم تاعوضوم ىلع نرقلا اذه نم تانبيتسلا
 آم عا 3عع ةءوادنوزانم» ةغللا باستكاب لصتت ةممانءل 1115
 ةسارد دنع نيغلابلا دنع وأ :مألاةغللا مهملعت دنع لافطألا دنع ءاوس
 ٠ ىلا ةفاضإلاب 56ءمه0 115 ةيناث ةغل اهرابتعاب ةييقعا| ةغل

 .(4!قطنلا ةجلاعم قرط نم اهريغو مالكلا ضارمأ لثم ىرخأ تاعروضوم
 هللا فلخ ذاتسألا اهركذ ىتلا تاعوضوملا مظعم نأ أذه ىنعمو

 (1) ©طمسك]ل, ى 5مععاك ه1 [طع 16عمج/ 01 ذالطاقتا 19
 (2) هوأهل, آم عان1 51 ع5 22. 255 -

 (3) هطلقكر, 0عمعرتوا آل 5 2 7
 .سماخلا مسقلا ثحبلا اذه أضيأ رظدناو
 آجل ةتقل 2210 560116, 02. كأن 22 9 رظنا (:4)
 ١87 ص ةغللا ملعب ب::ردتلا .اضيأ رظنناو



 ملع تحت نآلا جردنت !'!ثحبلا اذه ةيادب ىف اهانركذو - هللا همحر -

 ةلص نم اهلامب ةءارقلاو ةباتكلا مظن عوضوم اندعبتسا اذإ ىسفنلا ةغللا

 رشابم ريغ قيرطب لصتت تناك نإو ةغللا ملع عورف نم عرفلا اذهب ةرشابم

 امو زمرلا نيب موقت ىتلا ةيزمرلا ةقالعلا ثيح نم ةيلقعو ةيسفن بناوجب

 ىلإ هلمكأب ةغللا ملع هيف لوحتي ةفرعملا عورف نم عسوأ عرف وه هيلع لدي
 . 17 5ةصنوانعو وأ 56121010ع' زومرلا ملع مساب فرعيام وهو هعورف نم عرف

 نأ ذتم تفلتخاو تددعت ةغللا لفطلا باستكا جهانمو قرط نأ ريغ

 اهل صصخ ثيحب جهانملاو قرطلا هذهب - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا

 ةقيثولا ةلصلل كلذو دشرلا ىلإ دهملا نم لفطلل هتسارد نم ًاحضاو ًابناج

 مسقلا عوضوم وهو اهتسارد قرطو هذه باستكالا ةيلمع نيب طبرت ىتلا

 .ثحبلا اذه نم ىناثلا

 لوألا مسقلا - ثحبلا اذه رظنا )١(
 ١١ ص دشرلا ىلا دهملا نم لفطلا اضيأ رظناو
 180005. 512232615 الوز | ط5 96 09 عجار (؟)

 باتكلا اده ىم لوألا لصفلا اضيأ رظناو



 لفطلا دنع ةعللا ةسارد جهانمو قرط - ؟

 تاسنكاال مهتسارد ىف نوثحابلا اهمدختسا ىتلا ىرطلا مدقأ نم لعل

 سلا (١)8:0ومهمانع ةيفارجويبلا بيلاسألا ةقيرط ىه لاثطألا دنع ةغللا

 تناكو .؛ةيدرف تالاحل ةضراعلا تاظحالملا نم ةعومجم دوس ىلع حادي
 تاودألا مادختسا نود '''ةرشابملا ةظحالملا لع رتببق د نلا دمععت
 رخاوأ ىف تْيرجأ ىعلا تاساردلا ىف ريبك رود اهل ناك مث نمو ةزهجألاو
 تقبط ىغلا تاساردلا بلغأ تناكو ىلاحلا نرقلا لئاوأو ىضاملاا نرقلا
 يزقلا ةملكلا نهظ ذنم ةيوغللا تادرنملا باستكا لوح رودت ةقيرطعلا هذه

 هلوصحم حبصي امنيح سماخلا وا عبارلا هماع ىلإ لصي نأ ىلإ لفطتلا دنع
 .هغبتت وأ هتظحالمب مايقلا ثحابلا ىلع رذعتي ثيحب ةرثكلا نم ىوغللا

 هب تخوأ امو ةيملعلا ةداملا ىف ءارث نم تاظحالملا هذه هتمدق ام مغترو

 تناك ةيملعلا اهتميق نأ الإ ءراكفأ نم ناديملا اذه ىف نيثحابلا ىلإ
 نم ةجرد: ىلع امإ لافطأ ىلع تاساردلا هذه بلغأ تناك ذإ ,ةدودحم
 تناك امك ,ىوغللا فلختلا نم نوناعي نمم امإو ىوغللا ومنلا ىف سدقتلا
 . ثيحب ةددعتم ةفلتخم تاسبالمو فورظ ىف بتكت ةيملعلا ريرراقتلا
 :اومتها نيذلا نيثدحملا نيثحابلا نأ ريغ ءاهديدحت ثحابلا ىلع بعصي
 اهيلع تاطايتحالاو تارييغتلا ضعب لاخدإ اوعاطتسا ةقيرطلاا هذهب

 :تاساردلا نم نايساسأ ناعون رهظ نرقلا اذه نم لوألا فصنلا ةياهن ميمو
 عباطلاب زيق ىناثلاو .ةيوغللا تاوصألا مادختساو لفطلا قطنب متها«لوألا
 .مالكلاو قطنلا ىف بويع نم لفطلا بيصي دق ام سردي ىذلا ىكينيلكإلا
 ل ةيفارجويبلا بيلاسألا هذه قيبطتب لصتت تاساردلا هذه مظعم .تقتاكو

 )١( ص قباسلا عجرملا مينغ ديس .د رظنا 48.
 ) )"9ص دشرلا ىلإ دهملا نم لفطلا .دمحأ هللا فلخ رظنا .

 .ىناثلا مسخ. *حبلا اذه اضيأ رظنأو
 .5808 - 70١ ص مالكلا ضارمأ .ىمهف .. .هصم د رظنا(15)

 اق



 رهظ لب.ىرظنلا ثحبلا نم دحلا اذه دنع فقي مل نيثحابلا مامتها نكلو
 ©دةهانان»ء «ةيمكلا» تاساردلاب مامتها .ًابيرقت ةرتفلا سفن ىف ًاضيأ

 طبضلا لماوع مدختست ىتلاو ,لافطألا نم ريبك ددع ىلع ىرجت ىتلا

 ةلثمملا تانيعلا عاضخإ ىلع تاساردلا هذه تصرح دقف :ىعامتجالا

 بكل لق دقعتو ؛لفطلا ةباجتسا لوط لثم ليلحتلا نم عاونأل لافطألل

 نيب ةقالعلا تسرد امك ؛مالكلا ماسقأ نم ةفلتخملا ءازجألا ةبسنو .ةلمجلا

 ١١ لفطلل ىلقعلا رمعلاو ءابألا نهمو سنجلاو نسلاو تاليلحتلا هذه

 تاساردلا لاجم ىلإ ىرظنلا ثحبلا راطا نم ةغللا ةسارد تجرخ كلذبو

 .ةيملعلا سيياقسلل عضخت ىتلا ةيمكلا

 ةقيرطلا تقبط ىتلا تاساردلا نم ةعومجم كلذ دعب ترهظ مث

 اهعبتتو تالاحلا نم ًايبسن ريبك ددع ةسارد نمضتت ىتلا ىأ «ةيلوطلا»

 ةيفارجويبلا بيلاسألا نم الدب كلذو اضيأ ايبسن ليوط ىرمع ىدم ىلع

 اوناك نيذلا لافطألا نم دودحم ددع ةسارد ىلع ًابلاغ رصتقت تناك يتلا

 .'!نيثحابلا ءانبأ نم بلغألا ىف

 تقبط ىعلا كلف نع ةةيلوطلاو:ةقيطلا ثقبط علا تاساردلا زاعقر

 ناكمإلاردقب ةلثمم «ةنيعلا» لعجت ىلوألا نأب ةيفارجويبلا بيلاسألا

 -ابيرقت ةدحاو قورظل ةظحالكا ه ءانثأ مهعضختو لافطألا نم ددع ربكأل

 :نلاغو لافطألا عيمج ىلع اضيأ قيظت دعا فاطم نوثحابلا مزتلي امك

 كلذ ىف هنع بوني وأ ريياعملا كلت قيبطتب هسفن ثحابلا موقي ام

 امم ثحبلا عوضوم لافطألاب نيطبترم ريغو ًاديج ًابيردت ٍنوبردم نوظحالم

 .ةيعوضومو ةقد رثكأ مهتظحالم لعجي

 ةقيرطلا ترهظ لب «ةيلوطلا» تاساردلا هذه دنع رمألا فقي ملو

 م ص دشرلا ىلإ يلا نم لففا را )0
 اًضيأ رظناو
 ظرواتل, 10 ععر "1ع آ10ءانعء10 منعا 01 ]قتل عقات 86 8 6
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 ع ١ .



 ىتلاةيلوطلاة قي ةقيرطلا فنتكت ىتلا تابوعصلل ةجيتن «ةضرعتسملا»

 ةجيتن بارطضا نم مجني دق ام كلذك ,ثحابلا نم ًاتقوو ًادهج .بللطتت

 موقتو . .اهتياهن ىلإ ةساردلا ىف رارمتسالا نع لافطألا ضعب فلخت

 رامعأ نم لافطألا نم تانيع ذخأ ساسأ ىلع «ةضرعتسملا» ةنقيرطلا

 لثم ىف لافطألل ةلثمم ةدحاو نس تاذ ةعومجم لك ربتعت ثيحب ةنقلتخم

 اهربتعيو :جئاتنلا ىلإ لوصولا ىف اهتعرسب ةقيرطلا هذه زاتقو رمسعلا اذه
 .(١!ةيلوطلا ةقيرطلل ةلمكم نيثحابلا| ضعب

 ىتلا ةساردلا كلت ةضرعتسملا ةقيرطلا تقبط ىتلا تاساردلا ثدحأ نوهو

 ؛ !١ !هعدو هد 11ءدهنت ع ىنعملا ةساردل 1023 10هانعأ فوت ناوج اهبي تماق

 ةيمالك تائيب ىف دحاولا رمعلا ىوذ لافطألا نم أددع تعبتت: ثيح
 ملعتلل مالكلا لثم ةنيعم ضارغألو بعلملاو ةسردملاو تيبلا لثم ةئفلتخم
 طبضلا تاودا تمدختسا ةسارد ىهو ليختلل مالكلاو ريكفتلل م'الكلاو

 تائيبلاى ف لافطأللةيتوصلاتاليجستلا اهتمدقم ىفوةشثيدحلا
 مالكلل ىوغللا ليلحتلا مدختست اساسا ةيوشل ةسارو وهو قفغلعتملا
 ملاع اهحرتقا ىتلا ةقيرطلا هبشت ىهو (؟!ةنيعم فورظ ىف هتامادنختساو

 .(2)لافطألا دنع ىوغللا ومنلا ةساردل 1:15 تريف ىزيلكنإلاا ةغللا
 ةغللا باستكال هتسارد ىف ثحابلا اهعبتي ىتلا ةقيرطلا تناك أبيأو
 وأ ةيلوطلا وأ ةيفارجويبلا ةقيرطلاعبتاع ءاوسو .لافطألا دنع اهوفو
 ١ ثحابلا متهي د نأ ىرورضلان مف .ةرشابملا ةظحالملا م ارهغسأ وأ ةضرععتسملا

 ,ةيوغللا تا اهيف متن : ىتلا تاسبالملاو ف للاب ًاريبك ًامااستها
 1 لا نقع فتم ةييابك ندا فاسق كلا نارفلاا حش ووس كاي

 ٠١١. ص قباسلا عجرملا ,مينغ ديس

 (2) 1نان عا, 1032, 10ءان5 01 161118, 1 60 7 210005
 ايزل الواد ع طن لعل. آمه2005 7

11 2151041 00 
 .اهدعب امو ”ة ص عمتجملاو ةغللا ,نارعسلا .د عجار (:4)
 عبارلا مسقلا ثحبلا اذه ًأضيأ رظذ :او



 قايسلا ىلع فقوتي انايحأ اهراركتو لفطلا ةباجتسا ىف فالتخالا

 دقل لب .ملعتلا وأ ةئ ةثداحملا وأ بتعللا :لثم هيف مع متت ىذلا 0016: ماقملاوأ

 نأ تيبكا لخاد ىف اليت بحعللا ناكي فالتخا(/ ًانايحأ جئاتنلا تفلتخا

 .لبق نم .اهيلإ انرشأ ىتلا ةثحابلا هتظحال ام وهو بعلملا

 ”باستكا ةسارد ىف نوثحابلا اهمدختسا ىتقلا قرطلا مهأ ىه كلت

 ةثيدحلا تالألاو ةيملعلا ةزهجألا مدقت نأ كف الو :اهرفو لفطلا دتعةعللا

 نيرصاعملا نيثحابلا ىديأ ىف عضو دق كلذ ريغو ليجبستو ريوصت نم

 لوعي اهانركذ ىتلا قرطلا كلت تلاز امف كلذ عمو .ًاروطت رثكأ لئاسو

 ىف نيثحابلا ىدي نيب نكت مل ةثيدح لئاسو نم رصعلا همدقي ام عم اهيلع

 ةقدلاو طبضلا نم ريثك ىلا ىدأ امم .نرقلا اذه علطمو ىضاملا نرقلا ةياهن

 .تاساردلا هذه لثم جئاتن ىف

 اعيمج قرطلاهذهب - هللاهمحر - هللا فلخ ذاتسألاوتهادقو

 ةنازبأب همشرلا نتا ديلا وم فشلا :هباتك نم لوألا لصفلا اهل صصخف

 ئملعلا ثحبلا نم اينو ًالاجم حتفي هنأ رعشي ناك هنألو ةثالثلا

 ثحبلا َلوصْأ نع ةمدقمب هل مدقي نأ ىلع لصتلا اذه ىفأ انففيأ ضخ

 , دنع ةغللا باستكا ةسارد جهانمو قرط ةساردل لخدمك ةماعب ىملعلا

 :نيلاجم ىف ىملعلا ثحبلا تالاجم ددحي ةمدقملا هذه ىفو .لافطألا

 .هجئاتنو هلئاسمو ملعلا اياضق ىف رظنلا :امهدحأ

 .هجهانمو هططخو هقرط :يناكلاو

 - لوقي امك - ةلضعملاف .طابترالا ماق ناتطبترم نيتيحانلا نأ ىريو

 كلذكو .اهجالعل ةيملع ةقيرط تدجو اذإ الإ ىملع لكش ىف ددحتت ال

 تغرفت جئاتنلاو ططخلا تمدقت املكو ةساردلا ططخ ىلع جئاتنلا فقوتت

 طيسبلا فصولا نم ريسي همدقت ىف ملعلا نإف كلذل .ةديدج لئاسم اهنم

 ىف دعاوقلا هذه عضوو ةماع دعاوق ىلإ لوصولاو ميظنتلاو ديدحتلا ىلإ

 باوبأ ىلع ىوتحب هيف لصفلا باتكلا ميسقت ناك انكه )١(



 ةساردف ؛كلذل ًاعوضخ مولعلا رثكأ نم سفنلا ملع نأ ىريو ؛ةيمك” دودح
 ةلمعتسملا قرطلا نأل نييبيرجتلا ءاملعلا نم ةلمهم تلظ !١!لفطلا ةبينئاسفن
 ثحبلل ًاعوضوم لفطلا نكي ملو نيغلابلا ىلع ةروصقم تناك .كاق ذإ
 ("!ءططخو ثحبلا قرط ىف ىقرتلا ريثأت تحت ةريخألا مايألا ىف الإ ىوتاسفنلا
 كيادنروت دنع لثُمعت امك ةيكيرمألا ةيكولسلا ةسردملا نأ ىري هنأ ريغ
 ةسردملا مسأ اهيلع قلطي نأ قحتست ىتلا ىه 773508 نسطاوو 11201هنقظع

 ةرشابملا ةظحالملا أدبم تقبط ىتلا ةديحولا ةسردملا اهنألا"!ةقحلا ةيبيرجتلا
 ةلجستو فرصتلا ظحالت ىتلا ةيعوضوملا ةقيرطلاب ثديقتو لافطألاا ىلع
 .اهلهاك لقثي ام ىتاذلا ريسفتلاو ليوأتلا نم هيلع لخدت نرأ نود

 نم هب تدان ام لك ىف ةسردملاهذهل ًامامت ملسي ال وهف كلذ عمو
 ًاضيأ ىلقعلا جاتنتسالا مادختسا نم سأب ال هنأ ىريو .ةرشابملا ةظذحالملا
 كولسلا ةبقارم قيرط نع كلذو لفطلا دنع ةغللا ةساردب لصتي اسيف
 نييكولسلا نيب ًأطسو ًابهذم هسفنل ذختي وهف مث نمو .نيغلابلل ىيوقللا
 عضن نأ بجي اننأب لاق ىذلا 102 اكفوك ىناملألا ملاعلا عابتأ أ نيبو
 ام نأ ًاضرتفم ىلقعلا جاتنتسالا ىلع دمتعي اذلو لفطلا ناكم اننسفنأ
 همحر - هللا فلخ ذاتسألا ددحيو .اندلخب اضيأ رودي لفطلا رطاخب لوجي
 :لوقيف نيهاجتالا نيب طسولا بهذملا اذه - هللا

 دب ال ةيعوضوملا ةساردلا نأو ريخ وه طسولا بهذملا نأ ىرن نحنوو »
 قرطو نيغلابلاة غل ىلع عبطلاب نيمئاق بيوبتو جاتنتسا نم ااهعم
 .12) ع .هرريكفت

 كلذ ىف لوقلا لصفي وهف اهططخو ةساردلا قرطب لصتي اميف امأ
 ةساردل بيلاسأو قرط نم هلصف ام لمجن نأ نكمي اننأ ريغ 7*2اليصفت
 : اميف لفطلا دنع ةغللا

 صيصخت مولعلا راد ةفيحص هترشن هل لاقم ىف - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا حرتقا | 1(
 .سفنلا ملعل بوسنم وه امل «ىناسفن» حلطصمو .سفنلا ىلإ بوسنم وه امل « ىسفن» حعلطصم

 ." - 7 ص شماه .دشرلا ىلإ دهملا نم لفطلا .رئظنا
 " ص دشرلا ىلإ دهملا نم لفطلا ( ؟)
 ّ ص قباسلا عجرملا ()

 ه ص دشرلا ىلإ دهملا نم لفطلا ( ؛)
 ٠ +١4 ص قباسلا عجرملا ( 86(



 : هسظحالملا - الوأ

 :نيمسفق نلا ةدنع مسيل ء

 وأ اهفورظل طباض الب تدخحت امك رهاوظلا عبتت ىهو : ةيضرعلا )(

 ةظحالما هدم لغم نأ ىرب وهو اهبايلا بيروترا 0

 .صاخ ماظن تحت يام لاوحألا ءاقتنا

 ثحابلا راتخي دقف .رايتخالا ىلع دمتعت ىتلا ىهو : ةمظنملا (ب)

 هعضي ددحم ماظنل عضخت نأ ةطيرش .تالاحلا نم ةلسلس وأ ةصاخ ةلاح

 تجرخ الإو ةعنطصم ريغ ةيعيبط ةقيرطب كلذ متي نأ ىلع هسفنل ثحابلا

 .ةبرجتلا ةرئاد ىلإ ةرشابملا ةظحالملا زيح نم ةساردلا

 :امهو طبضلل ةرشابملا ةظحالملا عاضخا ىف اتعبتا نيتقيرط ركذي مث

 فورظلاو لاوحألا ليلحت ىلع دمتعتو : : ىفرظلا ليلحتلا ة ةقيرط (أ)

 نبب ًالثم نزاون نأك لفطلانمفرصتلااهيف ثدحي ىتلاةفلتخملا

 ظ . ةاييحدا م

 1 0 ال ةدل مرب لك اصاخ أ اعد لكلا

 (١).الكلا ءازجأ نم اهريغ وأ لاعفألا وأ رئامضلا

 : هيبيقندلا ةميرطلا - ايناث 4

 رداصم نم اهئافيتساو لفطلا نع ةيوغللا تامولعملا عيمج ىلإ ىمرت

 :ةيتآلا قرطلا ىدحإب كلذ متيو ةفلتخم

 ةيضرعلا ةظحالملا نيب أطسو ةليسو ربتعتو : ةايحلا ةمجرت ةطخ (أ)

 ىلع موقتو .ميظنتلاو رايتخالا نم ًائيش اهيف نا ذا ةمظنملا ةظحالملاو

 لفطلا ةايح ةريس ةفرعم



 زودت ةلكشألا نم ةعومجم دادعإ ىلع موقتو : ةيئابنتسالا ةطخلا (ب)

 ةلانطألا ةعرصم 2 لفطلا ىلع ىقلت ددحم عضومم لوح

 سفنلا راوغأ ىلإ ذوفنلا ىلع دمتعتو : ىسفنلا ليلحتلا ةطخ (ج)

 0 مي جو سل جدو

 وأ لافطألا نم مالكلا ىضرم تاللاح صيخشت ىف ةقيرطلا هذه لمعتست

 .نينغلابلا

 ةمظنم ةموسرم ةثداحم لفطلا ةثداحم ىلع موقتو : راوحلا ةطخ (.د)

 اهريغ وأ ةيوجلا رهاوظلا ضعب لوح رودت نأك .صاخ عوضوم لوح رودت

 .راوحلا اذه نوديو

 ظ : ةيمكلا ةيعشلا وأ سايقلا :أثللاث

 :ىه قرط ثالث ىلع دمتعنتو

 ةيوغللا عطاقملل لفطلا ركذت ةوق سيقن نأك : : رشابملا سايقلا ()
 .تاملكلا اجه ىف هقرغتسي ىذلا نمزلا وأ اهل ىنعم ال' ىتلا

 نيتللا«ةضرعتسملا»ةقيرطلاو «ةيلوطلا»ةقيرطلا ىلا ريشي انهو

 الإ هصئاقنو هايازم نيذه نم لكلو» لوقي مث '''امهيلإ ةر ايقالا تقيس
 .(؟!«رخآلا و ححصيل ندامعتسب اامهنأ

 ءاكذلا لثم ةصاخ تاردق سايقب لصتيو : رشابملا ريغ سايقلا (ب)

 بسكلاب ةرشابم ةلص هل سيلو ةدقعملاةيلقعلاو ةيسفنلا رهاوظلاوأ .
 ش .هوحنو ىبوغللا

 وأ لاوحألا وأ تارثوملا وم ةعومجتم لواتعتتو : بيقرعلا ةطغ (نع)

 ربعي مث ًالثم ًايوغل ًارايعم نوكي نأك صاخ رايعم قفو بترتو صاخشألا
 .ىنايب مسرب بيترتلا اذه نع

 : ةيرجنلا - أعيبار
 هذه بلو فدهو حيحصلا ىملعلا ثحبلا حالس .لوقي امك ءىهو

 .ىناثلا مسقلا - ثحبلا اذه عجار )١(
 ٠١. ص دشرلا ىلإ دهملا نم لفطلا (")

-١.8 



 راظتنا نود ةعنطصم ططخب ةطيحملا فورظلا طبض ثيح نم ةقيرطلا

 ىف ةيوازلا رجح نأ اذه ىنعمو ىعيبطلا اهطيحم ىف رهاوظلا ثودحل
 .(١١ةرثؤملا لماوعلا طبض وه ةبرجتلا

 امك لفطلا دنع ىوغللا ومنلا ةسارد قرط وأ ثحبلا قرط ىه كلت
 ىلع رصتقي مل هنأ ظحاليو - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا اهل ضرع
 قرطلا ضعبل ضرع امنإ ,ةغللا باستكا ةسارد ىف ةعبتملا قرطلا ركذ

 ءاكذلا لثم ىرخأ ةيلقعو ةيسفن بناوج ةسارد ىف ًاضيأ قبطت ىتلا

 لاز زام ىتلا قرطلا ضعب ضرعب همامتها ًأضيأ ظحالن امك ةيسفنلا دقعلاو
 ةسارد ىف ةصاخو لبق نم اهيلإ ترشأو مويلا ىتح اهب نومتهي نوثحابلا

 :ىهو لفطلا دنع'ةغللا

 .ةرشابملا ةظحالملا ةقي

 .(ةيضرعلا) ةضرعتسملا ةقيرطلا - ؟
 .(؟!ةيلوطلا ة ةقيرطلا - ”

 ءاملغ عضو نم اهلك اهضرنع ىتلا قرطلانأ كلذك ظحالن امك

 ةمئاق ةدحاو ةقيرط اهنيب نم سيلو ةيسفنلا تاساردلا ناديم ىف نيثحابو

 ىوغللاملاعلااهحرتقاىتلاةقيرطلا كلت ل ثم ىوغل جهنم ىلع
 نيذلا ةغللاءاملع نم ثريف ناكو ''!لافطألاةغل ةساردل 7ةناطثريف
 ْ ىتلاةقيرطلاى هو .نرقلا اذه نم لوألا فصنلا ىف مهترهش تعاذ
 ' لافطألا ةغل ةسارد ىف تانيعبسلا ىف 1030 70108بفوت ناوجب اهتعبتا

 .(؟!لقيق نم اهل انضرع ىتلاو

 قرط نرع نم -دللا همحو - هللا فلخ خاعببألا يحن نأ نمور
 لفطلا باستكا ةساردل لخدم ىه ثيح نم ليفطلا ةغل ةسارد جهانمو
 فيرعت ىف أدبيو عوضوملا نم ةصلاخلا ةيوغللا بن بناوجلا ىلا لقتني .ةغللا
 .ثحبلا اذه نم ثلاثلا مسقلا هل صصخنس ام وهو اهتفيظوو ةغللا

 ١ نع قبانلا ععرملا 4 5)

 3 <> 75 نع ؛عكجملاو ةغللا ةارقملا د رظنا ف

 _15 - "6 ص .ةغللا غلع أضيأ رظناو
 .ىناثلا مسقلا - ثحبلا اذه عجار ((

١١ 



 اهتفيظوو ةغللا فيرغت - "

 دق امك ريسيلاب سيل رمأ ةغلل عنام عماج فيرعت عضو نأ كشاال
 - نوفلتخي ام ًاريثكو - اوفلتخي مل ةغللا ءاملع لعلو نهذلا ىلإ ردابتي
 ىتح ء.اهل قيقد فيرعت عضو لوح اوفلتخا امك ةغللا رومأ نم رمأ لوح
 اهجهانمب اهلك ةيوغللا تاساردلا نم ىئاهنلا فدهلا نأ انايحأ انثل ودبي
 ,ةغللا ىمست ىتلا ةرهاظلا هذه مهفل ةلواحم الإ تسيل ةفلتخملا اهسرادمو

 ةبوعص ًاضيأ لعلو .اهفيرعت مث نمو اهل قيقد ديدحت ىلإ لوصولل
 .''!اهتاذ ةغللا ةعيبط نع مجان وحنلا اذه ىلع ةغللا فيرعت

 وأ ةيشبح وأ ةيزيلجنإ وأ ةيبرع اهنوك نع ًالضف ةغللا نأ ملعن نحنق

 تانئاكلا نم هريغ نود ناسنإلاب ةصاخ ةيوضعو ةيلقع ةرهاظ ,ةيتيص
 فيرعتل وطسرأ اعد ام اذه لعلو ىرشبلا عونلل ةزيمم ةفص ىهف .ةيحلا
 ىلع حرطت ىهف .ةفصلا هذهب ةغللا تماد امو ءقطان ناويح هنأب نااسنإلا

 امو ؛ركفلاب اهتقالع ام .لئاسملاو لكاشملا نم ىصخي آل امثعليلا
 ىف ترهظ فيك ؟ةعامجلاو درفلا ةايح ىف اهتناكم ام ؟سفنلاب اهبتقالع

 ؟ةنسلألا ىف ددعتلاو عونتلا اذه اذالو ؟تفو تروطت فيكو ؟رشبلاا ةأيح

 لئاسملا نم ىصحي داكي ال امم كلذ ريغو ؟ضعبب اهضعب ةقالع امو
 لمكأ ىف هتاذ ىف ناسنإلا ةفرعم ىلا ةياهنلا ىف ىدؤت دق ىتلا لكااشملاو
 لكب ةرهاظلا هذه ءامأ ثحابلا فقي كلذلو .اهحضوأو ةفرعملا روص

 نمو .ليلحتلاو ريسفتلاو فشكلا ًالواحم اهديقعتو اهضومغو اهتتيمهأ
 تفلتخا ةددعتم تافيرعت ىوغللا ركفلا خيرات ىف ترهظ ًاضيأ انه
 ىلا ةيركقلا,ةيرقلالانسرابملا ةدعتل اعبج انايعأ تضراعتز تلقلاحتو
 .ةرهاظلا هذهب اومتها نيذلا ءاملعلا نم مهريغو ةغللا ءاملع اهل ىمتني

 نم حبصي مث نمو نورصاعملاو نوثدحملاوءامدقلا كلذ ىف ىوتسي
 اهصحفو ةغللا ءاملع اهعضو ىتلا ةفلتخملا تافيرعتلا ةسارد بعصلا

 (1) (1]0239519, 0م. نإ ط2. 239 - 4
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 دنع ءاوس ًايخيرات ًاعبتت اهعبتتي درفم سرد ىلإ جاتحت ذاءًأيملع ًاصحف
 ةثالث ضرعب انه ىفتكنس اذلو ءاملعلاو نيثحابلا نم مهريغ وأ نييوغللا

 رظنن ىكل ةفلتخم ةيوغل ةسردم ىلإ اهنم فيرعت لك ىمتني تافيرعت
 .هللا همحر - هللا فلخ ذاتسالا همدق ىذلا فيرعتلا ىف اهنم ىده ىلع

 ىذلا فيرعتلا ىبرعلا ثارتلا ىف اهرهشأو تافيرعتلا هذه مدقأ نم
 :هيف لوقي (ه 597 ت) ىنج نب نامثع حتفلا وبأ ىبرعلا ملاعلا هعضو

 (١١«يهضارغأ نع موق لك اهب ربعي تاوصأ ىهف اهّدح امأو»

 ؟!ةغللا ملع ىف نيرصاعملا نيثحابلا نم ددع فيرعتلا اذه لوانت دقو

 ىلإ ًاعيمج اوهتناو ثيدحلا ىوغللا ركفلا هيلإ ىهتنا ام ءوض ىلع كلذو
 :ىهو اهتفيظوو ةغللا ةيهامب لضتت قئاقح ةدع نمضتي فيرعتلا اذه نأ

 :ةغلل ةيفرتشلا ةقيبظلا- ١

 :لاضتالاو ريبعتلل ةادأ اهنوك ثيح نم ةغلل ةيعامتجالا ةفيظولا -

 .عمتجملا فالتخاب ةغللا فالتخا -

 ددع هاضتراو نيثحابلا ضعب ًأضيأ هلوادت ىذلا ىناثلا يا امأ
 وهف ةغلل قيقد فيرعتك اظاظ نسح روتكدلا انذاتسأ مهسأر ىلعو مهنم

 . ت)12. 5ةماريباس دراودا ىجولوبورثنألا ةغللا ملاع هعضو ىذلا 0

 :لوقي (2(
 راكفألاو فطاوعلا ل يصوتل ةيزيرغ ريغوةيناسنإ ةرهاظ ةغللا»

 .''!«ةيحالطصالا ةيتوصلا زومرلا نم ماظن قيرط نع تابغرلاو
 :ةغللا نع ةيلاتلا قئاقحلا ادن يدم اذهو

 .ًايزيرغ سيلو بستكم ىنانسنا طاشن ةغللا - ١

 مم ١١/ :سئاصخلا رظنا )١(
 ىف ةغللا هقف هباتك ىف كلذ لوح ىحجارلا هديع .د هبتك ام لاثملا ليبس ىلع رظنا (؟)

 .ةغللا ملع ىلإ لخدم .ىزاجح ىمهف دومحم د ًاضيأ رظناو ةيبرعلا بتكلا
 52م11, ط. ]32عان3 عع 2 8 رظنا()

 ناسللا .هباتك ىف فيرعتلا اذه ىلع اظاظ نسح د انذاتسأ قيلعتو حرش أضيأ رظناو
 اهدعب امو 358 ص ناسنالاو
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 .ىناسنإلا لاصتالل ةليسو ةغللا - ؟

 .ماظن ةغللا - *

 .زومر ةغللا - 5

 .حالطصا ةغللا - 8

 .ةيناسنا تاوصأ ةغللا - 5

 وعن رصاعملا ةغللا لاع هعضو دقف ريخألاو ثلاغلا فيرعتلا انيفاو

 ام ةغلب نيملكتملا دنع ةيرطف ةكلم ةغللا» لوقي ©1025 ىكسموشت

 .!١!«ةيوحن لمج نيوكتوو مهفل

 :ىهو اهب ىدان ىتلا هتيئانث ىلع ةغلل هديدحت ىف دنتسي وبهو

 كلت هدنع ةردقلا لثمق ثيح.2ءهددهصمع ءادالاو 0هددمءاعمءع ةردقلا

 ىه ةردقلا هذه تاموقم مهأ نأ ىريو لفطلا اهب دلوي ىتلا ةيوغللا ةفرعملا
 ةلمجلا ىف ضعبب اهضعب تادرفملا طبرت يتلا ةيؤحنلا دعاوقلاب درفلا ةفرعم

 حلطصم اهيلع قلطأ دعاوقلا نم ىرخأ ةعومجم ةفرعم ىلإ ةفاضإلاب

 ىتلا.ىه هدنع ةفرعملا هذهو 11325101:51201028] 1؟01ع5 ةيليوحتلا دعاوقلا

 امك .ةنيعم ةغل ىف ةلوبقملا ةيوحنلا لمجلا 06765316 ديلوت نم درفلا| نكمت

 :امهو ةيناسنإلا ةغللا مهفل امهب مامتهالا نم صانم ال نيبناج كانه نأ ىري
 ًالعف ناسنإلا هب.قلظي ام لثمي وهو ىلعفلا ىوغللا ءادآلا بناج - ١

 .5ن:180ع 5انعاا1ع ةيحطسلا ةينبلا حلطصم هيلع قلطأ ام لثثمي ىأ

 ةينبلا حلطصم هيلع قلطأ اميف لثمتت ىتلاو ةقيمعلا ةردقلا - ؟

 ةينيلا ىف ًالثممت .ءادآلا نأ ىريوهف مث نمو [12ءعو ةأتتنءاان ةقيمعلا

 ىف ىرجي ام ًايلالدو ايوحنو ًايفرصو ًايتوص سكعي :هدنع ةيحلظسلا
 ."1تانلع نم: بيكرعلا قمع

 10 متواكللن , له 5مععاك 01 "1ع '1عمزتن 01 5)ل1ة0ع 2 59 .رظنا (1(
 [1جئاتسةما 220 516011 08, كغ 2. 9. امنا ركنات
 :هئارآو ىكسموشت ةيرظن قا رظنا (5(

 1 - (0طممصتواكل , م5 مععأ5 01 1 طع 1 طعمتتل 01 5130]5غ
 2 - (2:ععررو 02. حز[. 22. 23 - 27. 35 - 4

.6 .2 010105[19) ,19/025 - 3 
 امو ١١؟ ص ثيدحلا سردلاو ىبرعلا وحنلا .ىحجارلا هدبع د :أضدأ رظنا ةيبرعلا ةغللاابو

 ١ باتكلا وم لوألا لصفلاو اهدعب

 عاوقلا# د



 تافيرعتلا نم ريثك نع هرهاظ ىف فلتخي ىكسموشت فيرعت نأ مغربو
 ةديدج قئاقح ةدع انيديأ نيب عضي هنأ الإ .ةغللا ءاملع ضعب اهمدق ىتلا

 :ىه ةغللا نع
 .ةغللا مادختسا نم هنكمت ةماع ةيرطف ةيوغل ةردقب دوزم ناسنإلا- ١

 لاصتالاطاشن روحم ىف - تادرفملا سيلو - لمجلانأ - ؟
 .ًامهفو ءادأ ىناسنإلا

 .ىرشبلا لقعلا ةعيبط مهفل ةليسو ةغللا - '“
 ةيهامب لصتت ةيساسأ قئاقح ةدع ىلع فرعتن نأ عيطتسن هلك اذه نم

 :ىلي اميف قئاقحلا هذه لثمتتو اهتفيظوو ةغللا
 .ةيدارإ ةيناسنإ تاوصأ ةغللا - ١

 .ريبعتلاو لاصتالا ىه ةيعامتجالا ةغللا ةفيظو - ١

 .ىزمر ماظن ةغللا - *

 .ىلالدو ىوحنو ىفرصو ىتوص ماظن ةغللا -
 .ناسنالا ىنب ىف ةماع ةيرطف ةردق ةغللا - 6

 ىذلا ةغللا فيرعت ىلإ رظنلا لواحنس اهلك قئاقحلا هذه ءوض ىلع
 ٠ :فيرعتلا اذه ىف لوقي - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا همدق

 نأ ةيناسفنلا | اهتفيظو ةيريبعت زومر نم فلؤم ىحالطصا ماظن اهناد

 ةادأ نوكت نأ ةيلمعلا اهتفيظوو.نييروصتلا بيكرتلاو ليلحتلل ةلآ نوكت
 :لوقيف فيرعتلا اذه ىف هلمجأ ام حرشي مث م «1١١ دارفألا نيب بطاختلل

 لاصتالا نم ناسنإلا نيكمت ىه ةغلل ةيويحلا ةفيظولا نأ ملعي انلك»
 لاصتالا اذهو .هدحو درفلا اهب موقي ال ماهم ىلع نواعتلل ناسنإلا هيخأب

 نيرخآلا ريكفت صخشلا هجوي نأ عاطتسملا نم لعجت ةغللا نأ هرسيي

 تاوطخ هيجوت درفلا ىلع نكمملا نم لعجت امك .ىجراخلا مهفرصتو

 .اهطبضو هريكفت

 ١ا/ - ١65 ص دشرلا ىلا دهملا نم لفطلا .رظنا(١)
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 كنإف ,نييروصتلا بيكرتلاو ليلحتلل ةلآ ةيناسفنلا اهتيحان نم ةغللاو
 نم ةصاخ ءازجأ وأ ىحاون درفت نأ ةينرلاىأ تاملكلا ةطساوب عيطتست
 للحت كنأ 1 يعمم ,هابتنالا اهيلع زكرتو سحلا ىلع ةضورعملا لاوحألا
 تأدتبا 2 ءأروصت لثمي زكر وأ ةملك لك ءتاروصت ىلإ ةضورعملا لاحلا
 ٍتلصو ٍديقم بكرم ىف اهتمظنو انف تاملكلا تقيحو تيديدتا ةيسع نم
 لمس وأ ةلمج_ نقيل انيتذاق ىلا يروضعلا يك رجلا ةيرطو
 (١١!«نيرخآلل ةمدخ تيدسأ وأ كريكفت تم تمدخ دق كلذب تنكو .ةبقاعتم
 ةلمج « ام صخش لوقب هذه ىروصتلا بيكرتلا ةركف ىلع الاثم برضي مث
 ' :ًالئاق «بتكملا ىلع ةيرهزلا ىف ءاضيبلا ةدرولا» :لثم

 (ةدرو)ن مم ةيروصنقلا اهرصانع ىلإ ةيسح ةلاح لصف لوقلا اذهف»
 نأ كعماس ىلع قيرطلا لهسو (ىلع) (ىف)(بتكم) (ةيرهز)( ءاضينب)
 ] .''«هيلع اهتضرع ئتلا لاحلا نع ةركقكئلوأ لكنه تكرب

 1 :لوقيف هفيرعت بناوج حرش كلذ دعب فنأتسي مث

 .ةغل وأ ًامالك تاوصألا ربتعتال اهريغيو ةغلل ةيناسفنلا ةفيظولا هذه»

 ىريكلا ةثارولا ةيمهأ كيرتو ناويحلا نم ناسنإلا زيت ىتلا ةيحانلا ىهو
 رولا اذه متخي.مث :ةلعو هيفأ ناسل نم لفط لك اهثري ىتلا ظ

 ظفحت نأ اهتفيظو ةنريبعت روفر وقتيفلاعت اهنأ ةغللا صئاصخ نمو»
 .«ةصاخ ئناعم نهذلا مامأ

 ضعي صالختسا رسنوو ةلوهيسن, ةبطتسن حرشلا كلذو فيرعتلا اذه نم
 اهركذ ىتتلا كلت عم ريبك دح ىلإ قفتن : قفتت اهتفيظوو ةغللا لوح ق تاق
 اننأ ريغ .لبق نم اهل انضرع ىتلا مهتافيرعت ىف ةغللا ءاملع ضعب
 همدق ىذلا فيرعتلال عجت ةماهةقيفح : نأ ًاضيأ عيطتسن
 اهمدق ىتتلا تافيرعتلا نع فلتخي - هللا همحر - هللا شلش ذاعسألا
 :امه نيتيساسأ نيتفيظو ةغلل نأ ىري وهف ةغللا ءاملع

 3 ص دشرلا , ! دهملا نم لفطلا 01(

 .ةحفصلا ى :: .قباسلا عجرملا (9)
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 .نييروصتلا بيكرتلاو ليلحتلل ةلآ اهنأ ىهو ةغلل ةيناسفنلا ةفيظولا - ١
 .دارفألا نيب بطاختلل ةادأ اهنأ ىهو ةغلل ةيلمعلا ةفيظولا -

 ىلمعلا بناجلا نيبو ةغللا ةفيظو ىف ىركفلا بناجلا نيب ةقرفتلا هذهو

 ركتبي نأ عاطتسا امنيح ناسنإلا نأل كلذ ةماه ةقرفت ىه ىعفنلا وأ

 ةيلمعل ققحي نأ هسفن تقولا ىف عاطتسا اهمدختسبو ةيوغللا زومرلا

 ةلقع دومرلا هذه تحبضأ ثيحب ىداملا ملاعلا نع ًالالقتسا هدنع ريكفتلا

 اطخ كلذبو .ءاهتاذ ءايشألا نم الدب ريكفتلا عوضوم ىه «تاملكلا ىف

 ءاملع ضعب دجن كلذلو . درجملا ريكفتلا وحن ىلوألا هتاوطخ ناسنإلا

 نع ريبعتلل ©2همدتصةمنءهانم» لاصتالا حلطصم لامعتسا نولضفي ةغللا

 نم نيثحبم روهظ ىلإ كلذ ىدأو .لاجملا اذه ىف جودزملا رودلا اذه

 ءاملعو ةفسالفلاهثشحب ميدق امهدحأ تايناسللا وأ ةغللا ملع ثح ابم

 لثمتي ثيح ركفلاب ةغللا ةقالع وهو ًاضيأ ةغللا ءاملعو عامتجالاو سفنلا

 هيف تفلتخا بناج وهو ًاحضاو ًالثمت ةغللا نم ىلقعلاو ىسفنلا بناجلا

 ةصاخو ةيوغللا تاساردلاب هتلصو هتيمهأ ريدقت ىف ةيوغللا سرادملا

 نم الوصف نودرفب ةفللاء ءاملع نم ريثكف كلذ عمو ءاهنم ةيليلحتلا

 بناوج نم بناجلا اذه نأ ريغ (١!عوضوملا اذهل ةصاخ ًابتك وأ مهبتك

 . ىف ةرادصلا ناكم دغاو عرش ةرم داع ءركفلاب ةغللا ةقالع ىنعأ .ةغللا

 نأ ريشعا قتلا يكسموشت 7 دي ىلع ةصاخو ةرصاعملاةيوغللا ثحابملا

 عيت امك ,ىئاسنالا لقعتا ةقرعمو ةسارد ره ةقللا ملعل ىئاهنلا فدهلا

 .لفطلا دنع ةغللا باستكاب رمألا لصتا اذإ ًامساح ًارمأ ةقرفتلا هذه

 وهف - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا هامسأ امك ىلمعلا بناجلا امأ

 ام وهو ةغلل ىعفنلا بناجلا ىف لمأتلا نم قثبنا ىذلا ىناثلا ثحبملا

 ٌتيدح عرف وهو 5001011عان25[15 يعامتجالا ةغللا ملع مساب مويلأ فرعي

 ملع لوانتيو كممانءل آر عانأ 15 ىقيبطتلا ةغللا ملع عورف نم اهيعضت

 نم ىعفنلا بناجلا وأ ةغللا نم ىلمعلا بناجلا ةسارد ىعامتجالا ةغللا

 56م -/55 ص ناسنالاو ناسللا . اظاظ نسح . د عجار 01(

 (ةتما11, امه عات2عع 320 1طن عط+ط 8 اضيأ رظتاو

+ 5 



 ريغ مالكو 1505713] 506601 ىمسر مالك نم ةفلتخملا هتايوتسمو مالكلا
 ةفلتخملا 5«»008:6 تاقايسلا كلذ ىف ًايعارم 1710:513] 506663 ىمسر
 وأ ةيسايسلا ىحاونلا نم ءاوس كاذ وأ مالكلا اذه اهيف مدختسي ىتلا
 لوح ةساردلا وودت ثيح كلذ ريغ وأ ةينهملا وأ ةيقيبطتلا وأ ةيبعامبتجالا
 بيكارتلاو تاملكلاو تاوصألا ىف ةلثمملاةيوغللا حمالملا صالختسا
 وأ فورظلا نم فرظ ىف تاملكلا مادختسا تالاح نم ةلاح لكل ةلالدلاو
 .'١!تاقايسلا نم قايس ىف

 ةفيظولاوةغلل ةيركفلاةفيظولا نيب ةلقرفتلا هذه حبصت انه نمو
 ام اذإ ةصاخ اهتفيظوو ةغللا ةيهام ديدحت ىف ًامساح ًارمأ اهل ةيلمعلا
 ةفيظولا رهظت ثيح لافطألا دنع اهباستكاو ةغللا ةساردب كلذ لصتا
 .اهل ةيركفلا ةنيظولا لبق لفطلا ةايح ىف ةغلل ةيعفنلا ةيلمعلا

 فيرعتلا اذهب ىفتكي ال - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا نأ ريغ
 نإ»:لوقي ,ىناسنإلا مالكلل ةبحاصملا تايلمعلا ىلإ أضيأ قرطتي هنكلو
 :تايلمع ثالث هبحصت اهتفيظوب ةغللا مايق

 نم ةعومجم اهب موقي ىتلا ةمظنملا ةيلضعلا تاكرحلا : امفادحإ
 .تاوصألاب قطنلا بحصت ىتلا باصعألا

 نم ىرثأتلا وأ لباقلا بناجلا لثمق ىتلا ةيسحلا تايلمعلا : ةيناثلاو
 هذهي ةداع موقيو ءاهميظنتو باصعألا تاكرح هجوت ىتلاو ةغللا ةفيظو
 موقي مصلاو ىمعلاةلاح ىفو ؛ةكرح او عمسلاو رصبلا ساوح ةفيظولا
 | .نييلوألا نيتساحلا ماقم سمللا

 زومرلا وأ ةعومسملا تاملكلا ةمجرت ىهو ةيليوأتلا ةيلمعلا : ةئلاثلاو
 نالصتتف ةيناثلاو لوألا ناتيلمعلا امأ '!«ةديفم ناعم ىلا ةروظنملا
 عمسلا ةيلمعب لصتتف ةثلاثلا ةيلمعلا امأو (لاسرإلا) ملكتلا ةيلمعب
 .(لابقتسالا) كاردإلاو

 نيتاه ىلإ نوفيضي مهنم تاوصألاءاملع ةصاخو ةغللا ءاملعو

 (1) سنن عنأا, 501ماأن هم عاناذا1 65 2. 3.
 . باتكلا اذه نم عبارلا لصفلا أضيأ رظناو

 .اهدعي امو ١؟ ص مالكلاو عمسلا ةسارد ... لضم دعس .د )١(
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 ريغ مالكو 70:113] 506661 ىمسر مالك نم ةفلتخملا هتايوتسمو مالكلا
 ةفلتخملا (0م[ء»>5 تاقايسلا كلذ ىف ًايعارم 1:110218] 5م66عآ ىمسر

 وأ ةيسايسلا ىحاونلا نم ءاوس كاذ وأ مالكلا اذه اهيف مدختسي ىتلا
 لوح ةساردلا رودت ثيح كلذ ريغ وأ ةينهملا وأ ةيقيبطتلا وأ ةيعامتجالا
 بيكارتلاو تاملكلاو تاوصألا ىف ةلثمملاةيوغللا حمالملا صالختسا
 وأ فورظلا نم فرظ ىف تاملكلا مادختسا تالاح نم ةلاح لكل ةلالدلاو
 .''!تاقايسلا نم قايس ىف

 ةفيظولاوةغللةيركفلاةفيظولا نيب ةقرفتلا هذه حبصت انهنمو
 ام اذإ ةصاخ اهتفيظوو ةغللا ةيهام ديدحت ىف ًامساح ًارمأ اهل ةيلمعلا
 ةفيظولا رهظت ثيحلافطألا دنع اهباستكاو ةغللا ةساردب كلذ لصتا
 .اهل ةيركفلا ةنيظولا لبق لفطلا ةايح ىف ةغلل ةيعفنلا ةيلمعلا

 فيرعتلا اذهب ىفتكي ال - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا نأ ريغ
 نإ»:لوقي ,ىناسنإلا مالكلل ةبحاصملا تايلمعلا ىلإ أضيأ قرطتي هنكلو
 :تايلمع ثالث هبحصت اهتفيظوب ةغللا مايق

 نم ةعومجم اهبموقي ىتلا ةمظنملا ةيلضعلا تاكرحلا : امهادحإ
 .تاوصألاب قطنلا بحصت ىتلا باصعألا

 نم ىرثأتلا وأ لباقلا بناجلا لثمق ىتلا ةيسحلا تايلمعلا : ةيناثلاو
 هذهي ةداع موقيو ءاهميظنتو باصعألا تاكرح هجوت ىتلاو ةغللا ةفيظو
 موقي مصلاو ىمعلا ةلاح ىفو ,ةكرحلاو عمسلاو رصبلا ساوح ةفيظولا .
 | .نييلوالا نيتساحلا ماقم سمللا

 زومرلا وأ ةعومسملا تاملكلا ةمجرت ىهو ةيليوأتلا ةيلمعلا : ةثلاثلاو
 نالصتتف ةيناثلاو لوألا ناتيلمعلا امأ ('!«ةديفم ناعم ىلإ ةروظنملا
 عمسلا ةيلمعب لصتتف ةثلاثلا ةيلمعلا امأو (لاسرإلا) ملكتلا ةيلمعب
 .(لابقتسالا) كاردإلاو

 نيتاه ىلإ نوفيضي مهنم تاوصألا ءاملع ةصاخو ةغللا ءاملعو

 (1) 1هنلعنا], 50ءزمان 0 عاناذ1ع5 2. 3.
 . باتكلا اذه نم عبارلا لصفلا أضيأ رظناو
 .اهدعي امو ١؟ ص مالكلاو عمسلا ةسارد . . كصم دعس .د (1)
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هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا اهركذي مل ةثلاث ةيلمع نيتيلمعلا
 ىهو - 

ا نذأ ىلإ ملكتملا مف نم ءاوهلا ىف ةيوغللا ةلاسرلا لاقتنا ةيلمع
 .عماسل

 تايضتقم ىلع ىرجي ىوغل بلاق ىف هتركف غوصي امدنع ملكتملاف

 ذاتسألا راشأ امك ةطبترم ةيلمعلا هذه ,عماسلا نيبو هنيب ةكرتشملا ةغللا

اذهبو .خملا ىف ىبصعلا زاهجلا وأ خملا طاشنب - هللا همحر - هللا فلخ
 

 ديدج روط ىلإ هدعب لقتنتل ىوغل دوجو ةقوطنملا ةلاسرلل ققحتي طاشنلا

اضعأل ىبضعلا طاشنلا طبضب ةصتخملا خملا فئاظو واوا هب
 مسجلا ء

ا تارمملا ربع قلطنت ةيبصع تاريثم ةئيه ىلع اهتاميلعت لاسرإ
 ةيبصعل

 ثيحب «قيقد نمازت وأ عباتت ىف اهتاكرخ طبضنتف قطنلا ءاضعأ ىلإ
و ؛حيحصلا هعقوم ىف حيحصلا توصلا انل جرخت

 ءاضعا طشنت امدنع

 ةلاسرلل ذئنيح ققحتي ايدام ادوجو تماصلا ىوغللا بلاقلا ىطعتل قطنلا

 ؛ىقطنلا دوجولا كلذب ىنعنو اهدوجو لاكشأ نم رخآ لكش ةقوطنملا

 ةيلاقتنا ةلحرم أدبتل ؛ملكتملا هب موقي ىذلا لاسرإلا رود ىهتني كلذبو

 بارطضا ثودح ىلإ قطنلا ةيلمع ىدؤت ثيح .عماسلاو ملكتملا نيب اميف .

 ىمسي ام اشنيف ؛تالخلختلاو طوغضلا نم ةلسلس ةئيه ىلع ءاوهلا ىف

 ءانثأ ةقوطبملا ةلاسرلا راوطأ نم ثلاثلا روطلا لثمت ىتلا ةيتوصلا ةجوملاب

 ىذلا ىقيزفلا دوجولا ةلاسرلل ققحتي روطلا اذه ىفو .ءاوهلا ىف اهلاقتنا

 , لصاوتلا ةيلمع نم رخآلا هجولا ًادبيل»عماسلاو ملكتملا نيب ةلاسرلا لقن هب متي

 متبو اهاوحف مهفو ةقوطنملا ةلاسرلا لابقتسا وأ عمسلا هب ىنعنو :ىوغللا

 ةيكيناكيم أدبتف عماسلا ىدل نذألا ةلبط ةيتوضلا ةجوملا قرطت امنيح كلذ

 تاريثم قيرط نع ىعمسلا دوجولا اهل ققحتي ثيحب لمعلا ىف عمسلا

 ىتح كلذ متي الو ةعومسملا ةلاسرلا ريسفت متي انهو .خملا ىلإ ةيبصع

 عماسلا دنع ىوغللا دوجولا ىرخأ ةرم اهل ققحتيو ىلوألا اهتريس دوعت

 2 'ملكتملا دنع ةيادبلا ىف اهل ققحت ىذلا ىوغللا دوجولا رظاني ىذلا
 ءالكلاةطساوب ةيوغللاةلاسرلا لقن لحارم نأ انل نيبتي قبس ام

 :ىهو ملكتملا دنع اهنم ةثالث بقاعتت ةيساسأ تايوتسم ةعبرأ نمضتت

 .ىوغللا ىوتسملا- ١
 . ويسعل ىركسلا -

 .ىجولويسفلا ىوتسملا - *

 ف اذا -



 :حبصيل تايوتسملا هذه نيب بقاعتلاو بيترتلا سكعنيف عماسلا ىدل امأ

 .ىجولويسفلا يوتسملا -- ١
 :ىبصعلا ىوتسشملا -- 7

 :ىارقللا ىوعدتت1[دعا#

 1 هولا ايم ونت قننزبتلا قوتطلا وهو عبارلا ىوتسملا ااَمأ
 اخهبأ بيق رشلا اذه نمو :لابقتسالاو لاسْرإلا نيب وأ عماسلاو اكتمل
 تقولا ىف ةياهنلاةطقنو ةيادبلا ةطقن لثمي ىوغللا ى ءومسمللانأ محشتي
 ال ذا اهتيمهأ لفطلا دنع ةغللا باستكا ةيلمع دمتست انه نمو ,.هسفن

 ةيوغللا ةرفشلا زومرب ةمات ةفرعم ىلع انوكي نأ عماسلاو م
 نأ اذه ىنعمو ةغللا قيرط نع ,اصاوتلا قيقحت نم انكمتيل 0
 ومنلا ةيلمع قوعي اهتاقلح ىدحإ ىف ةلسلسلا هذه ىلع أرطي لئاخىأ
 ىف كلذ لثمتيو ىوغللا باستكالا ةيلمع دسفي دق لب لفطلا دنع ىوغللا
 . .21!لافطألا دنع مالكلاو عمسلا ضارمأ

 تاي اي هللا همحر - هّللا فلخ ذاتسألا دع كلذنلو
 و ىوغللا سفنلا ملع اهب متهي ىتلا ةيساسألا تاعوضوبملا نع
 , (10نآلا طوونعتمانمعاتاؤات ع5 ىسفنلا ةغللا ملع عورف نم عرف ًاضيأ

 ةغلنا - هللا همحر - هلا فلخ ذاتسألا فرع قيقذلا وحنلا اذه ىلاع
 ةلارداوهؤ ,ةفلتخملا اهر وص ىف ةفظ ولا هذه داعتبأ كردأو اهتفنيشوو ْ

 ١ ,ةرصاعملا ةيوغللا تاساردلا هنع ترفسأ ام عم هبناوج نم ريثك ىقا قفتي فتي

 لماكلا هراطإ ىف انل ودبي ال اهتفيظوو ةغللا ةقيقحل روصتلا اذه ,نكلو
 ءانل اهمدقو اهروصت امك لفطلا دنع ىوغللا ومنلا لحارمل ضرعن نأ نود
 ثاريمو ةيناسنإ ةرهاظ ىه ثيح نم ةغلل هروصت نم ءزج كلذ. نإ ذإ

 .لاق امك ىعاامتجا

 .اهدعب امو ص مالكلاو عمسلا ةسارد ٠ .حولص دعس .د ( )١1

 .اهدعب امو 47” ص مالكلا ضارمأ :ىمهف ئفطصم .د : أضيأ رظنناو
 ١7. ص دشرلا ىلإ دبملا نم لفطلا رظنا (')
 ]1 جئتم ةيلنت 2220 5101216, 0م. كأ 2. 189. :عجار (1)
 .باتكلا اذه نم ين+ “ لصفلا آضيأ رظنناو



 لمطلا دنع اهومنو ةقللا باستكا -

 8ه2طر/ وأ 8دطرب 1هلاع لافطألا ةغل نيب قرفن نأ دب ال ءدب نق ودام

 ءاملع دنع لافطألا ةغل نأل كلذ ,لفطلا دنع ةغللا باستكاو عنة

 اهب ملكتي ىتلا وأ نيغلابلا عم لفطلا اهب ملكتي ىتلا ةغللا ىه ةغللا

 50610112عان15016ع5 ىعامتجالا ةغللا ملع اهتساردب صتخيو لفطلا عم نوغلابلا

 هيلالدو ةيوحنو ةيفرصو ةيتوص تايوتسمبلافطألاةغل زيمتت ثيح

 .''!ههنيب اميف نوغلابلا اهلمعتسي ىتلا ةغللا نع فلتخت

 ةغل ملعت 5 لفطلا دنع [1.ة0عتدعع هعواتتوزاتهد ةغللا تانسككا اهأ

 ةغللا ملع تاعوضوم نم ًامهف ؟ةعمد4 آ.3280886 ةيناث ةغلك ةيبنجأ

 باستكاب دوصقملاو ا نم انرشأ امك 253:ءطماتم عانت وانو ىسفنلا

 داليملا ةظحل ذنم لفطلا اهب رمي ىتلا ةفلتخملا لحارملا ةسارد وه ةغللا لفطلا

 ابلاغ اهلمعتسسيو ,هيف دلو ىذلا عمتجملا ةغل ىف مكحتلا عيطتسي ىتح

 .رثكألا نلع هرمع نم ةسماخلا وأ ةعبارلا ةنسلا يلإ لصي اهتايع

 بناجلا اذهل هضرع ىف - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا دمتعا دقو

 ءاملع نم قيرف اهب ماق ىتلا ةيملعلا ثاحبألا ىلع .لفطلا ةايح نم

 ىف اهيلإا انرشا ىتلا ةفلتخملا ةساردلا قرط كلذ ىف نيمدختسم سفنلا

 - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا دامتعاو .ثحبلا اذه نم ثلاثلا مسقلا

 امك ثحابلا هئطخي ال رمأ ددصلا اذه ىف سفنلا ءاملع تاسارد ىلع

 تاساردلا قاطن ىف ًالماك هعضي ذا :عوضوملل هترظن عم ًاضيأ قفتي

 نع هباتك بتك امنيح اهنع عاش دق نكي مل ىتلا ,ةيوغللا نود ةيسفنلا

 ةهجو نم ةغللا لفطلا باستكا ةساردب حضاو مامتها (م1411١/) لفطلا

 (ن5اةل, [27ءواتعدننمم ظمعاتمط 5اون1ع 2.3, 2. 66 :عجار )١(

 .لوألا مسقلا - ثحبلا اذه عجار (؟)

 :ًاضيأ رظناو

 (ةتصمطءال ةهل ةلعج, '1طع 50103 01 آم مع 0111511011 111 1 ءاتب

 110171205 اذه آه عانت 5ا0ع5 (ه0) 6 لطم آنلموؤ 22. 242 - 260

 تن م + د



 نرقلا ةياهن ذنم لفطلا ةغلب ةغللا ءاملع مامتها ناك امنإو ةيوغللا رظنلا
 (١١اهتأشنو ةيناسنإلا ةغللا لصأ ةفرعمل نرقلا اذه لئاوأ ىتحو ىضاملا
 :1/3510 2ءز ىاب ويرام لوقي كلذ ىفو

 مالكلا ةراهم روطت ةسارد ىلإ نوثحابلا أجلي نأ ىعيبطلا نم ناكو»
 ةفللاةأشت ىلع ءوشلا» ءاقلإ مهتلواحم ناببا ةدلوم دعم لقظبلا داقنع
 ةيعيبط فورظ ىف ءايوسأ لافطأ ىلع براجتلا تيرجأ امدنعو ءاهروطتو
 ام لكف .ةعنقم ريغ جئاتن ىلإ اهروطتو ةغللا ةأشبب قلعتي اميف: تهننا
 عمتجملا ىف رابكلا ثيدح ىكاحي لفطلا نأ وه براجتلا هذه هيلع تلد
 18 سيف شيعي يذلا

 عوضوم تجرخأ ةيعوضوم ةيملع ةسارد ةغللا ةساردل ةوعدلا نأ ريغ
 دنع ةغللا باستكا ةسارد تروطتو ملعلا اذه تاعوضوم نم ةغللا ةأشن
 لمعتسا ثيح ىسفنلا ةغللا ملع تاعوضوم نم تحبصأ ثيحب لفطلا

 ًارظن 1. عون «ملعت» حلطصم نم الدب معان ل00 باستكا حلطصم
 ةلالدلل اذن ااستتسأ ىبتاغلا عاطل ديلضتسي يشتلا ءاملع نأل
 ىسفنلا ةغللا ملع ىف نوثحابلا لضف كلذلو ًاقلطم ملعتلا ةيلمع ىلع
 ىتح مدقي مل ىسفنلا ةغللا ملع نأ مغربو "لوألا حاطصملا لامعتسا
 ضعب ىف ظحالن اننأ الإ ةغللا لفطلا باستكا نع ةلماكعم ةسارونآلا
 ملع فده وه ىوغللا بناجلا نأ نيثحابلا ضعب اهب ماق ىتلا تاساردلا
 ضعب دجن ثيحةغللا لفطلا باستكا ةسارد نم نآلا ىسفنلاةغللا
 هذه لوانتت ةيوحنلا تاساردلا نم ًاليلقو ةيلالدلاو ةيجولونفلا تاساردلا
 . (؟لفطلا دنع ةغللا باستكاب ةلص نم اهلامب ةيوغللا رهاوظلا

 بناجلا ىلع ىلقعلاو ىسفنلا بناجلا اومدق دقف سفنلا ءاملع امأ

 )١( ص ةغللا ملع ىلإ لخدملا ؛باوتلا دبع ناضمر .د عجار ١٠١9 - 4؟١.
 ١". ص ةغللا ءسيردنف ًاضيأ رظناو

 )١( ص قباسلا عجرملا ١1717.
 6 ةصمطعا] هس 11ةلع5 0م. ككأ 2. 42. :رظنا(١)

 1010 طط. 253 - 4. :رظنا )١(

 ١؟١ 



 ةغللا باستكا روطتل ةينمز لوادج عضوب ابلاغ اومتهاو صلاخلا ىوغللا
 ام وهو ةيوغللا تاروطتلا ىلإ ةقيقد ةروصب اوتفتلي نأ نود لفطلا دنع
 تاساردلا نم كش الب دافتسا ىذلا ىسفنلا ةغللا ملع نآلا هكردتسي
 .ةغللا باستكا ةيلمع بحاصت ةماه بناوج فاشتكا ىف ةيسفنلا

 نيثدحملا ةغللا ءاملع ضعب نم تالواحم كانه تناك دقف كلذ عمو
 ىذلا 1ةعاط ثريف ىزيلجنإلا ةغللا ملاع ءالؤه نمو ةغللا باستكا ةساردل

 " ٌةطبترم نوكت نأ ىغبني لفطلا دنع ئوغللا ومنلا لحارم عبتت نأ ىري
 :ىه ثريف اهاري امك براجتلا هذهو هتايح اهب رمت ىتلا ةماهلا براجتلاب

 هتعاطتسا لبق ام ىلإ لفطلا ةدالو ذنم أدبتو )15من دهملا ةلحرم - ١
 ا

 ىمدلاب بعللاو مالكلا ةلحرم د اهيفو 5ذ[اذ08 انه سولجلا ةلحرم - ؟

 ' .اهريغو
 6 ان لفطلا ملاع عششي ةلحرملا هذه ىفو 02:15 عوبحلا ةلحرم > '

 ' ه«هسلجم نم دعبأ ىلا هلقني وبحلا نأل
 لقتني ةلعرلا هذه ىفو 7ةللندع ٠/15 طعام ةدعاسمب ريسلا ةلحرم - 5

 ٠ .بحرأو عسوأ ملاع ىلإ لفطلا
 نم ةبيرقلا نكامألا ىف ىأ 77731128 41026 هدحو ريسلا ةلجرُم - ©

 ظ , فلرعورلرتملا
 ةيرح رثكأ ةلحرم ىهو 777ة2!1ع هاداع10ء لزنملا جراخ ريسلا ةلحرم - 5

 .ةقباسلا نم

 انهيف وكي ىعلا تاعبضتعلا ىقةسردملا ىلا باعتنلاةل سرس 9
 هلهؤتل هتئيب ىف لفطلا اهاقلتي ىتلا ةصلاخلا ةيبرتلا ةلحرم وأ سرادم

 ةلحرملا هذهو سرادم اهب سيل ىتلا تاعمتجملا ىف لمعلا نم نيعم عونل
 .١!ةغللا باستكال ةبسنلاب لحارملا مهأ نم

 .اهدعب امو "9 ص عمتجملاو ةغللا ,نارعسلا .د عجار )١(

- ١97515 



 باستكا اهرثأ اهل لحارملا هذه نم ةلحرم لك نأ 1ةةناط ثريف ىويو
 ًاضيأ زيمتت امك هيف شيعي ىذلا عمتجملا ةغل بناوج نم ًابناج- قفطلا

 .ةزيمم ةيوغل ؛بتاوجب

 باستكا ةسارد ىغبني هنأ ثريف ىأر ىتلا براجتلا وأ لحارملا ىه: هقه
 - ملعن اميف - قبطي مل راطإلا اذه نأ ريغ ؛ اهراطإ ىف ةغللاا ققطلا
 انرشأ ىتلا 3030 1هادعا> فت نوج ةسارد ىف الإ نآلا ىتح ًالماك ًاقيبطت

 ىوغللا ومنلا طابترا ىف ثريف ةركف اهيف تلغتسا ىتلاو لبق نسم اهيلإ
 فدهب ةصاخ تالاجم ىف اهتقبطو هل ةيصخشلا براجتلاب لفطت:لا دنع

 .(١!ةغللا باستكا ىلع ال ملعتلا ىلع لفطلا ةردق ةيمنت ىأ ىعيلعت

 ثالث حرتقا دقف 0 ةزيدويس يه تأ ىكرمدلا ةغللا ملاع .امأ

 :ىهو لفطلا دنع ىوغللا ومنلا ةساردل قحارم
 170ءهانوزهع 1226 حايصلا ةلحرم -- ١

 ١ -- ظهططانمع آذه2ع ةأبأبلا ةلحرم 2

 1ةللنسع [ذمصع مالكلا ةلحرم --

 :نيتلحرملا ىلإ ةريخألا ةلحرملا هذه مسقتنتو

 ةغللا ىأ آنا! آههعانتعء ةريغصلا ةغللا ةرتفب اهامسأ ةرتف ((1)
 .هب ةصاخ ةيوغل تالامعتساب لفطلا درفتي ثيح لفطلاب ةةصاخلا

 ' ذخأي ىتلا ةرتفلا ىهو 0200:0262 آممهعان3 66 ةكرتشملا ةغللا ةرتف (ب)

 نع ىنغو . ' ءادإإ مسني ينلا ةقئابنلا ةقلأ ردنا ىف لفطلاا اهيف
 ةيفرصو ةيتوص ةيوغل صئاصخب زيمتن تارتفلا هذه نم ةرتف لك نأأ لوقلا

 ةيناثلاو ىلوألا نيتلحرملا ىلع نيثحابلا ضعب قلطي دقو ؛ةيلالدو ةنيوحنو
 لكلا ةلحرم نع اهل ازييق 27ء:1ذمعادذ5انع5 «ةغللا لبق ام ةللحرم»

 (1) 1هنعطر, 10هم, 0م. كا. .122- 17
 4١. ص عمتجملاو ةغللا .نارعسلا .د ((؟]

 (3) 34021عزب, ظ. 1ع 12ءانع1مموتعنتأ ةض0 1015010ع15 01 5معع>لأت 8
 (0ط110000 2. 4.

 ت37



 لحارم ىوغللا ومنلا لحارم بناجب تبثأ دق هنأ لودجلا اذه نم ظح'التو

 تانلكلا نيرو زدملا لالغاوم ءايتقألا زييق تبع نم انهيأ ىلقعلاا ومنلا

 .ةغللاب ةلص نم هلامب لفطلا دنع ىلقعلا ىقرلا زيمي امم كلأذ ريغو

 لزج ةسارد دودح دنع فقي مل - هللا همحر- هللا فلخ ذاتسألا نأ ريغ
 51386[ ةيحايب ةسارد لثم ئرجأ تاسارد ىلإ اهزواجت امناو هذه ((عاا

 مهدقنو اهيف ءاملعلا ء ارآ ًاضيأ ركذ امنا إو طقف اهضرعب فتكي مل ىتلا

 ل حرش ىف ًانايحأ يح كاما هذه ماتقدم ا" ![هايإ

 نم ضرعن ىكل هيلا انرشا اجسسو حيوا عم

 اهرقأو .هللا فلخ ذاتسألا اهحرش امك ةغللا لفطلا باستكا لحارم» ةلالخ

 ١ -. 17ه ءىلنونمع زد جحايصلا ةلحرم :

 ىتح دتمت دقو ,ثلاثلا عوبسألا ىتح لفطلا دلوم نم دتمت ةلحرملا هذنهو
 مساةلحرملا هذه ىلع هللا فلخ ذاتسألا قلطيو .2'!عباسلاع وبسألا
 . ''؟!طرعازووننونء5 «ةغللا لبق ام ةللحرم »

 ىذلا حايصلا ىف لثمتتو ؛ةرشابم لفطلا داليم بقع ديت اهنأ فيرقو
 لعفلا دودر نم عون هنأ ىلع حايصلا اذه رسفيو لفطلا نع ردصي

 ىه امناو ىنهذ ل ىنادجو ىزغم ىأ اهل سيل ىتلا 1*ع/1ء>005 ةيسكعلا

 مهم حايصلا تيا" 170عق] 5 ةيتوصلا راتوألا ىلع , اوهلأ رورم :ةجيتن

 لشم تاوصأب نوحيصي . ةرشابم مهتدالو بقع لافطألا نم ًريشك نإ -

 .24!(غن) وأ (جن) لثم عطاقمب تاحيصلا هذه ىهتنت دقو [1] هأ[ىز

 /١5. ص قباسلا عجرملا )0غ,

 ا ص عمتجملاو ةغللا .نارعسلا .د (13]

 8341011علن, طيب 0م. كلا. 22.14 - 5 :رظنا (
 .؟؟ ص دشرلا ىلإ دهملا نم لفطلا «4)
 8ك 011عقن, 8. 0م. ءكأ 2. 6. :ب نرراقو

 د



 ىف لافطألا نع ردصت ىتلا تاحيصلا نأ ةغللا ءاملع ضعب ىريو

 لافطألا عيمج دنع ةدحاو نوكت داكت ةماع تاحيص ىهه امنإ ةلحرملا هزه

 نأ ديري لفطلا نأ هيف لصألا سيلو مالك سيل حايصلا نأ نم مغرلابو

 ةيحانلا نم لفطلل ةبسنلاب ماه هنأ الإ ؛هريغ ىلا اه انيق لصرف وأ لقني

 هدعاسي امك اهبيردتو قطنلا ةزهجأ ىف مكحتلا ىلع هدعاسي وهف ةيوغللا

 دعاس ةيهعبفو ةيئالل تزال يللا امك ةيعمسلا هتاردق ةيمنت ىلع

 .١2!ءالكلا ةلحرم'ىف كلذ دعب

 نيش ثدحي رابكلا نم لفطلا لوح مه نم ةبسنلاب حايصلا اذه نأ ريغ
 ٍدقع لفطلا ىلإ نوعرييف ءام امينق نابكلا هيف ارقي ثيح مالكلا هثدحي ام

 هنأ لفطلا ظحالي تقو ىتأي ىتح «قيض نم هب .ام ةلازإل هخايص مهعامس

 ناك ولو يتح ام ئشب هيضريو هيلإ عرهي ام ًاصخش نإف حيصي امدنع

 لمعتسي دق هنإف اذه لفطلا كردي امدنعو .ريغ سيل هايا هتبحاصمي كلذ

 :ًاقيش دارأ ام اذا وأ ,قيض ىف عقو ام اذإ ايدارإ ًالامعتسا حايصلا

 تناك نأ دعب انااا هتاند» ىدارإ لمع ىلإ ةحيضلا لوحتت اذكهو

 . 2725 ءدةءانمد ًايساكعنا ًالمع اهرمأ لوأ نو

 8ةططانسو نع د ةأيأبلا ةلحرم - ؟

 ' أدبت ال دقو .لفطلا ةايح نم ثلاشثلا عوبسألا لبق ةلحرملا هذه أدبت الو
 ْ ىلوألا ةتسلا ةياهن ىلإ ابلاغ دتمت اهنكلو :نماثلا وأ عباسلا هعوبسأ لبق

 ةلحرم هللا فلخ ذانتسألا اهيلع قلطيو '"!أبيرقت لفطلا رمع نم

 لبق ام ةلحرم ىف آضيأ هذتغ لخدتو:ىنعم ىلع ةلادلا:رينغ تاوصألا

 ىريو ؛لفطلا رسع نم سماخلا ىلإ ىناثلا عوبتسألاب اهتيادب هدحيو'.ةغللا
 ًايوغل هنع ربعيو 20026726 مينوف ةغللا ء املع هيمسيو - ميلا توص نأ

 002502372[ ةتماصلا نويوغللا اهيمسيو ةنكاننللا فورتطا لوأ وهن ح تزل

 83/1011عقن , ط. 0م. كا 2. 14 :عجار )١(

 . 1" ص عمتجملاو ةغللا هارعجلا د(؟)
 110 2 14 اننيأ نكاو

 .ةحفصلا سفن قباسلا ضاق وسلا د()

 ” ا



 لوأ وه /م /مينوف نأ ىري (١!تاكرحلا ىأ 7708615 تئاوصلا لباقم
 عرسأ ةروصب مألا ىلع ةلادلا تاملكلا روهظ رسفي هبو «ًاروهظ تماوصلا
 واب ام ًاريثك كلذلو /ب / مينوف هعبتي مث .تاغللا نم ريثك ىف

 /ل/ مينوف امأ ءثلاثلا رهشلا ىف كلذ رثكيو وبوب ءاباب ءامام ::لفطلا
 .("!نيرخأتم نائيجيف /و / ٠

 ,ةلحرملا هذه ىف لفطلا دنع ةغللا وف نارسفت نيترظن كانه نأ ىريو
 ىلع مهثوحب' [ودتجأ نيذلا ءالؤه ةصاخ نيثحابلا ضعب اهب ىدان اهادحا

 دنع عمجتت نأ ىلإ اهطيسب نم ومني تاوصألا بيكرت نأ ىهو دحااو لفط

 .ةغللا ءانب نم هنكم لفغ ةدام اهنم ,لفطلا

 اهبماق ثوحب ىلع تماق دقف - لوقي امك - ةثيدحلا ةيرظنلا اامأ
 لافطألا ةاغانم نأ ىرتو لافطألا نم ة ةريثك تاعومجم ىلع ءاسلعلا

 قطنلا ةزهجأ ةنورم نع ةجتان اهل رصح ال تاوصأ نم ةيادبلا ىف توكتت
 اذهىقبيف.هلهأةغلىفدهعمسياماهنيبنملفطلاراتخيافإو
 نأ نم ًانايحأ ظحالي ام ةيرظنلا هذه ديؤيو هادع ام ضرقني مث لامعنتسالاب

 ناك يأ لفطلا نأو ةغل ىأ ىف دوجو اهل سيل تاوصأب نوهوفتي لأافطألا
 .(؟!هلوح نم سانلا اهب ملكتيو اهل ضرعتي ىتلا ةغللا ملعنتي هوبأ

 نم تاعومجم ةلحرملا هذه ىف ردصي لفطلا نأ ةغللا « املع ضعب ىريو
 حايصلا ةلحرم ىف اهب قطني ناك ىتلا تاوصألا كلت نع فلتخت تاوصألا
 وهو لفطلا نأ ريغ ٠ مالكلا ضارغأل ةمءالم دشأ نوكت ةديدجلا تاويصألاو
 ٠ ىتلا تاوصألل ادلقم وأ ًادصاق اهب قطني ال تاوصألا هذه لثم ردصي
 كيرحت لثم طيسبو صلاخ ىلضع طاشن ابلاغ ىه امإو هلوح نم اهبعمسي
 لثم تاوصألا هذه لثم رادصإ ىف ةذل لفطلا دجي دقو . نيلجرلاو نيديلا
 لافطألا نأ كلذ ىلع ليلدلاو نيلجرلاو نيديلا كيرحت ىف ةذل نم دنجي ام
 .نوعمسي ال عبطلاب مهو تاوصألا هذه هابشأ مهنع ردصت مكبلاا مصلا

 )١( ص ةغللا ملع :نارعسلا .د عجار ١ - 7١ا".
 نأ الإ» :لاقف كلذ يلإ ظحاجلا تفتلا دقو .71 - ١١ ص دشرلا ىلإ دهملا نم لفطلا (5)

 .57 ١/ نييبتلاو نايبلا رظنأ .«لافطألا هاوفأ ىف ًايهتي ام لوأ ءاببلاو ميملا
 .77 ص دشرلا ىلإ دهملا نم لفطلا ( ')

- ١17 - 



 ريع وأ دصاق ريغ هتاوصأ قطني ةلحرملا هذه لئاوأ ىف لفطلا ناك اذإو

 ىف ةعتم دجيو هدنع عمسلا ةساح هيف ىوقت تقو ىلإ لصي هنإف دلقم

 ةينعألاةشلان ةوطخ ثدحت مث .هسفن وه اهجرخي ىتلا تاوصألا عامس

 نأل:ءهمأ اهقطنت قطني. امل ةهباشتم تاوصأ عامس ىف لفطلا ذخأي امدنع

 ىرت ًايوغل آعطقم قطني وأ ًاتوص جرخي اهلفط عمست امدنع ابلاغ مألا

 هجرخأ ام ةرركمو ةرورسم هيلع لبقت ام ناعرس اهنإف ةغللاب اهبش هيف

 ىفاافخأي هنإف ةلئابلا وأ ةهباشملا لفطلا كردي امدنعو عطقم وأ توص نم

 نم نكمت دق لفطلا نوكي ةلحرملا هذه ةياهن عمو ءهب ًاعتمتسم كلذ ريركت
 .دحاو عطقم نم ةليوط لسالس اهنم ًانوكم تامينوفلا نم ريبك ددع قطن

 5ز1 عا ةدرفملا تئاوصلا نم ًابلاغ نوكي لفطلا قطني ام لوأ نأ عئاشلاو

 (١١©هدوهدقما تماص اهنم لك قبيسي كئاوض وأ 1170 غلف

 اهب قطبدرتلا تارصألا ةتحترأ ةقئلا ءانلع رن حلا ور“

 الإ انتاوصأ ضعب اهب لثمت ىتلا ةيباتكلا زومزلاب اهلثم انك نإو لفظلا
 لافطأآلا ًاهردضي ىتلا تاوصألا هذه نأل .رثكأ أل زوجتلا باب نم اًذه نأ

 زومرلا اهلثق ىتلاو رابكلا اهردصي ىتلا ثاوصألا سفن عم قباطتت ال
 ظ د10

 ىف ًارود آةجناة00» ديلقتلل نأ - هللا همحر - هللا فِلَخ ذاتسألا ىربو
 ددصو .ةلحرملا هذه.ىف لافطألا دنع تاوصألا بيصي ىذلا فيكتلا اذه

 تاوصأ ثادجإ لبقطلا ةلواحم امهدحأ :ديلقتلا نم نيعون نإب قرفي اذه
 ىناثلا عونلا نبم انولح لقأ + لوقي امك انعم ,عمسي ام ًاماق هبشت

 خاجنلا وأ ةقدلا نع رظنلا فرصب تاوصألا ديلقت لفطلا هيف لواحي ىذلا

 ريع نم ةيناتلاةبشلا لئاؤاو _ىلوألاةنبسلاةباهق ددحيو .ةلواحملاىف

 !"'ديلقتلا نم عونلا اذه روهظل لفطلا

 ا1011ءإل. طب 0م كدا ظ 15 19 .:رظنا ١(
 +80 14515 ص عمتجملاو ةغللا نارعسلا د أضيأ رظناو

 0 58 4"'  ص دّمرل ىلا دهملا نم لفطلا ١
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 موقت ال ةلحرملا هذه ىف ديلقتلا ةركف نأ ةغللا ءاملع ضعب ىري امنيب

 لفطلا قطن ىف ىقيقحلا ببسلا نأو ىعاولا ريكفتلا نم ةريبك ةجرد ىلع

 ىف ةداع ةمدختسملا ةيوفشلا تالضعلا نأ عطاقملا وأ تامينوفلا ضعبل

 اهبرد ىتلا تالضعلا سفن ىه تامينوفلا وأ عطاقملا هذه لثم قطن
 اهيف همكحت حبصأ مث نمو ةجاجز نم وأ همأ ىدث نم ةعاضرلا ىف لفطلا

 ماظنلا باستكال ةلواحم اذه ىف اضيأ مهضعب ىري ان فرقا وززيكا

 دعبتسي ىنتخ لفطلا اهعمسي ىتلا ةغلل 20020108121 55[ء» ىمينوفلا

 2  .؟30ءاظنلا اذه ىلإ ىمتنت ال ىتلا تاوصألا ائيشف ًائيش

 : 1هللطنصع 1آذد2ع مذاكلا ةلحرم - ؟

 كك آ.ةمعان2عع 135386 ةغللا لامعتسا ةلحرم نيثحابلا ضعب اهيمسيو

 نم ةلحرملا هذه أدبتو ")11م عاننوانع 1226710768: ىوغللا ومتلا ةلحرم

 اهمسقنؤ ةليوط تاونس دتقو لفطلا رمع نم ىلؤألا ةنسلا ةياهن ىلاوح
 | :نيمسق ىلإ - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا

 ثدحتي ىناثلا مسقلا ىفو لفطلا دنع مالكلا عئالط هيمسيو لوألا مسقلا

 دنع ةيظفللا ةورثلا وف ةساردب نيتلحرملا ىف متهي وهو .لفطلا سوماق نع
 لد اةلارمتجإ هنيدي ؛عدربانعملا ىريو تاملكلا نم هلوصحمو لفطلا

 نمير لج ويح ةيبنجأ ةغل ملعتي ىذلا غلابلاو ةلحرملا هذه ىف ةغللا
 تاينلكلا نم ًاددع مهفي ذأ عيطتسي ةيموقلا متغل ريغ ةيمنجأ ةغل ملعتي
 نأ دجن ثيح لفطلا دنع نأشلا كلذك .ًالعف اهلمعتسي ىتلا كلت نم رثكأ
 ردقي ال هنكلو اهعمسي يتلا تاملكلا نم ريثك مهف ىلع رداق لفطلا
 .اهلامعتسا ىلع هتردق قبسي ةغلل لفطلا مهف نأ ىأ اهلامعتسا ىلع

 ةيديهمتلا ةلحرملا هذه ةيادبل لفطلا رمع نم رشاعلا رهشلا ددحيو
 هل فورعم صخش مسا ىه لفطلا اهب قطني ةملك لوأ نأ أبلاغو ٠ مالكلل

 1/1011عإل, طر 0م. © 2. 7 .رظنا(١)
 .4” ص عمتجملاو ةغللا .نارعسلا د انفيأ رظتاو
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 تناك امبرو رركم وأ درفم دحاو عطقم نم فلأتت ام ًابلاغو هبحي :ئش وأ

 '!ةمس وأ فرط وأ العفو ذنبا

 هذه ىف لافطألا نأ - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا ظحال امك

 اومهفينأ لبق اهنولمعتسيو تاداشرإلاو تاكرحلانومهفيةلحرملا
 اهيلإ نوفيضي عطاقملا ضعبب قطنلا نوعيطتسي امدنع كلذلو .تاملكلا

 .نودصقي ام ىلع ةلالدلل تاكرحلا

 ةملكلا تاذةلمجلاةلحرم» هيمسي ام ىلإ كلذ دعب نولصي مث

 :دارأ اميرف امام ةملك ًالثم لفطلا لاق اذإف «ةلمجلا ةملكلا» وأ «ةدحاولا

 موقت تادرفم ىهو ؛"!«امام هذه» وأ «ىرظنا امام» وأ «ىنطعأ امامو»

 ىف لمجلا تاملكلا نم نوللا اذه ةيبرعلا ةاحن دصر دقو ؛ةلمجلا ةفيظوب

 .'"!«قيرحلا» وأ «دسألا» وأ «صللا» مهلوق لثم ىف نيغلابلا ةغل

 قيبطت جئاتن ىلع اهيف دمتعي وهف ءلفطلا سوماقل هتسارد امأ
 قطني ىتلا تاملكلا لك رصحو ءاصحإ ىلع موقت ىتلا «ةيمكلا ةقيرطلا

 ىلوألا ةنسلا ةياهن عم أدبي لفطلا نأ ىريو ,ةنيعم ةلحرم ىف لفطلا اهب
 مدقتت مث ةئيطب ةدايزلا أدبت مث تاملك ثالث وأ نيتملك قطنب هرمع نم

 ٠ ىلإ لصي ىوغللا هسوماق نإف ,رمعلا نم ةثلاثلا غلب ام اذإ ىتح .ةعرسب

 . ةيوناثلا ةساردلا ةلحرم ىف هسوماق لصي ىتح اذكهو ,ةملك فلأ ىلاوح

 .؟؟!اقلأ زشع ةينامثوأ افلأ رشع ةسدخ ىلاوح ىلا

 ددع نأ ىريف .فرحو لعفو مسا نم مالكلا ءازجأ نارودل ةبسنلاب امأو

 / ٠١ وا ٠/6٠ ىلاوح غلبي ةيناثلا نس ىف لفطلا سوماق ىف ءامسألا

 لحارم عضو ىلإ ىهتني مث ,ةدايزلا ىف كلذ دعب ذخأت لاعفألا ةبسن نأو

 :ىلاثلا وخنلا ىلع لمجلاو تاملكلا ون

 ."06 - ؟4 ص دشرلا ىلإ دهملا نم لفطلا (1)
 ..ةحفصلا سفن قباسلا عجرملا (؟)
 1186 /؟ ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش عجار ()
 .صللاو كايإ وأ دسألا رذحا ىأ
 ١5 نص دَشَرلا ىلإ دهملا نه لفطلا (4)

: 



 .لفطلا رمع نم ًارهش ١١ - ” نم لمعتستو ةلمجلا ةملكلا - ١
 هب زاتو ارهش ؟11- ١ دم ىلوألا اهلحارم ىف ةلمجلا - ؟

 .تاودألا ةردنو ءامسألا

 تا .تاملك عبرأ وأ ثالث نب ةنوكملا ةريصقلا لمجلا - ؟
 .(١١ةلوصوملا ءامسألا لامعتساو بيكرتلاو ديدحتلا ةدايزب زاتمتو تاملك نامث ىلإ تس نم نوكتت رمعلا نم ةعبارلا ىف ةلماكلا ةلمجلا -
 بيكرت ىلع ةيوحنلا ةردقلا نأ أضيأ ظحالن امك .ةليوطلا لمجلاو ةريصقلا لمجلا كانهف قيقد لكشب ددحتي مل ةلمجلا رايعم نأ انه ظحالنسو

 ةدرجملا لاكشألا الشم لفطلا كردي له ةحضاو ةيانعب ظحت مل لسجلا
 سفنلا ءاملع نأ عقاولا .كلذ متي فيكو ؟لمجلا نيوكت ىف ديلقتلا رود امو ؟ اهنم ىده ىلع لمجلا بكري ىتلا ةيوحنلا دعاوقلا كردي مأ ؟لمجلل
 تالؤاستلا هذه نم ريثك نع ةباجإلا اوعيطتسي مل ةغللا ءاملع نم ًاريثكو
 ةيوحتلا ةردقلا نم ًاريبك ابناج ترسف ىتلا هتيرظنب ىكسموشت ءاج ىتح
 00 .دعب اميف ىرنس امك لفطلا دنع

 اوقفتا دقف - مالكلا ةلحرم - ةلحرملا هذه نم ةغللا ءاملع فقوم امأ
 ىلوألا ةنسلا ةياهن ىلاوح نم أدبت ةلحرملا هذه نأ ىف سفنلا ءاملععم
 ,نيتلحرم ىلإ اهومسق كلذل لفطلا رمع نم ةليوط تاونس ىلإ دتميو
 ' ةيوغللا ةيخانلا نم ةزيامتمو ةرياغتم تارتف ىلع اهنم ةلحرم لك لمتشت
 هذه مسي نأ قا ىذلا 0010 1655061501 نسربسيج وقرأ ءالؤه نمو
 :نيترتف ىلإ ةلحرم ا

 امأ ,1 16[[1 ].ةطوان2ع6 ةريغصلا ةغللا ةرتف مسا ىلوألا وي قلطأ
 كش الو "7 هرتتتمل آما ةكرتشملا ةغللا ةرتف اهامس دقف ةيناثلا
 عقاولا نكلو ,ةيوغللا ةيحانلا نم لقألا ىلع رسيأو قدأ ميسقتلا اذه نأ

 )١١( ص قباسلا عجرملا 55.
 )"( .اهدعب امو 28 ض عمتجملاو '!! .نارعسلا .د

 ا ع



 ةريثك فورظب نيتاه نم ةرتف لك ىف رميةغللا هباستكا ىف لفطلا نأ

 ,ةلقتسم لحارم اهرابتعا ًاليصفت رثكأو عسوأ ةسارد ىف نكمي ةرياغتم

 نيترتفلا نيتاه ىف لفطلا ةغل ىلع ءوضلا ضعب ىقلنس ىلي اميف
 : آئ((1ء ةصدعد2عع ةريفصلا ةفللا ةرش (أ)

 ةرتفلا هذه ىف لفطلا اهلمعتسي ىتلا ةغللا نأ حلطصملا اذهب دصقيو

 اهل ضرعتي ىتلاةغللا نع ا حضاو ًادعب دعبتو اهب درفني ةصاخةغل

 هتوخإو هيبأو همأ لثم طقف هترسأ دارفأ لبق نمو همتيب ىف ةقيضلا ةئيبلا

 اهماقم موقي نم وأ مألا نأ ىهيدبو ؛ةدحاو ةشيع ىف مهعم كرتشي نم وأ

 دح ىلإ ًايفسعت 7 ودبي لفطلا مالك دجن ثيح ةغللا هذه مهفي نم ريخ ىه

 ىلع قلطي رخآو «وه» محللا ىمسي نسلا هذه ىف ًالفط تعمس دقف ريبك
 0 ا اعيشن انيهؤكلو «عيفيج خللا

 .ًايلالدو ابيض ًيقرصو ينوص ةيموقلا هقاغلل ىوغللا ءاظنلا نم

 : (©هردسمس ةآصصعاتف عع 4 ةكرفملا ةغللا ةريق ( ب )

  رابكلا مالك ىلإ برقأو ًاماظتنا رثكأ لفطلا مالك مههصي ةرتفلا هذه ىف

 : امو يعآلا اذه قرقتسيو ايتفمأ ه ءابرغلا دنعو هب نولقهحي نم دنع ء.حضوأو

 :اليوط
 تاملكلا نم ًاريثك فرحي لفطلا نأ دجن ةلحرملاةفهةيادب ىف - ١

 ماظنلاو ىتوصلا ماظنلا ىلإلوصولل ةبئادلا هففلواحم ىف ةيداعلا

 عيطتسيو هب ةصاخ ةيجولونفو ةيتوص نيناوق هل حبمصت ثيحب ىمينوفلا

 .لافطألا نم لفطل ةيتوصلا نيناوقلا هذه جرختسي نأ تاوصألا ملاع

 ضعب قطن ىف ةبوعص لفطلا دجب اضيأ ةلجرملا هلع ةبادب ىف - ١

 تاغوستم وأ هةيتوص ةعومجم نم طوع وت امدنع ةصاخو تاوصألا

 ىبرعلا لفطلا قطني دقف ةدرفم اهقطن ىلع رداق وه امنيب تاوصألا نم

 قطنيف/ ت /اهلوحي باتك لثم ةملك ىف هنكلو ًادرفم /ك / مينوف ًالثم

- ١": - 



 قطني دقو ةنيتس ةنيكسلا قطني وأ بات ىلإ اهرصتخي وأ باتن: باتك
 ىف لوقيف / / ح/ وأ/ ع/ قطني دقو (رعس) رعش قطنيف / س /ش/
 ظ .اضيأ /د / يلإ /ذ/ الوحم (دأ) ذخ ىف موقيو ,مأت معن

 ام ابلاغ :ملكلا نم ًادحاو ًاءزج ةرتفلا هذه ىف لافطألا قطنيام ًأريبثكو
 105(11118[/1 راصتخالا ةغللا ءاملع هيلع قلطي وهو اهنم ريخألا عطقلا|نوكي
 :الثم ىرصملا لفطلا قطني دقف

 ةئوك «--  ةنوكلب - ؛ ليز جبت * ليوم
 ةيآأ <« ةيابك - 6 ناك. 4ص .: نناهك عأ#

 ىوداب ا < ىدايز 5 ةنور <« ةنوركم --#

 تافيعضتلا ةلحرملا هذه ىف لافطألا ةغل ىف ًاضيأ غومسملا نمو -- #
 رابكلاةغل ىف ةدوجوملا تافيعضتلا نع فلتخت ىهو 8ءلانمان 0
 انوكم هسفنل لفطلا اهعنصي تافيعضت ىه افإو !١!ءدمدو لزلاز لثم
 :ىرصملا لفطلا ةغل نم كلذ لاثم تاملكك اهنم

 مم ه لكأ-؟ اننا هش *ءان-١
 هددأ مح ةيوص د ع " اتات ه-- ئشم - ]

 ىمسيو صاخلا ىوغللا هسايق ًاضيأ ةلحرملا هذه ىف لفطللو -- 4
 ىلع عمسي مل ام سيقي لفطلا دجن ثيح 13156 473108 ئطاخلا سايقلا
 ةغللا ملاع اهيلإ راشأ ىتلا ةيوغللا هتردق نم ءزج سايقلا اذهو عممس ام
 تاسقكا لفطلاةلواحم ىف نمايقلا اذه رهظيو ىكسموشت ىكييمألا
 ىف عقي مث نمو (؟)>هرصطم]1ه عنءد] 535(ءمد هتغلل ىجحولوفروملا مماظنلا
 :ىرصملا لفطلا ةغل ىف كلذ لثم .ءاطخألا' ضعب

 هرضخأ بس رضخأ -15

 ةرمحأ كك محا - !؟

 (1) [1حراسصحمس ةقل 5011ج هم. ءككأ 2. 13.
 5١-354 ص ةيمجعم ةيروخا ةساردو ةمس انباتك رظنا ( 59١
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 عمجلا ميفروم ممعي وأ ثنؤم لك ىف ثينأتلا ءات ممعي هعمسن ثيح

 نيد يي دس 1

 نيدلو <«  دلو-

 نيبلك <- بلك - !'

 مالكلا مغن كاردإ ىلع ارداق نوكي لفطلا نأ ظحالي امك-ه

 ةلواحم نم ءزج وهو تاملكلا ةلالد مهفي نأ لبق هعمسي ىذلا ١1 هدونود

 زييق ىلع ًارداق هدجن ثيح هتغلل أضيأ ىمينوفلاو ىتوصلا ماظنلا لثق
 .هدحو بضغب هيلا هجوي ىذلا كاذ نع.فطعو بحب هيلإ هجوي ىذلا مالكلا

 ال لفطلا نأ .ًاضيأ سفنلا ءاملعو ةغللا ءاملع نم ريثك ظحال دقو اذه

 ء اوس لمجو تاملك عمسي هنكلو ,ةدرفم ةيوغللا تاوصألا عمسي داكي

 هنا اذه ىنعمو .هنم عمسم ىلع رابكلا نيب رودت مأ هيلإ ةهجوم - تناك

 ىناعملا وأ ىنعملا نع ًالقتسم ىجولوفروم ا وأ ىمينوفلا بناجلا كردي ال

 ىلع ءاوس لولدملاب طابترا نم اهلامب تاوصألا كردي وه امنإو ءاهب ةطبترملا
 ابلاغ كلذلو رابكلا لثم كلذ ىف هلثم .ةلمجلا وأ ةدرفملا ةملكلا يوتسم

  لدت ىتلا تاملكلاب قطنلا ىلع هتردق لفطلا دنع ىنعملا كاردإ قبسي ام

 ' قطنلا عيطتسي ال تاملكل ًابلاغ بيجتسي هنأ كلذ ىلع ليلدلاو هيلع

 رضحي نأ وأ .فقيف فقي نا وأ .سلجيف سلجي نأ هنم بلطن دقف ءاهب

 مغنلاو توصلا لعلو . اذكهو هكرتيف ًائيش كرتي نأ وأ ؛هرضحيف ًائيش
 .كلذ ىف رود امهل

 هكاردإ قبسي .سوسحم ىلع لدت ىتلا تاملكلل هكاردإ نإف كلذ عمو

 ةيركلاو سرا كارو رهف وعم وأ درجم ىلع لدت ىسلا ةاميلكلل

 ىناعملل هكاردإ نم رثكأ .هلمعتسي امم ةصاخو سبالملاو ءاذحلاوءاملاو

 .05- 64 رم قباسلا عبرا )01(

 [1ةماسقمل 220 5011, هم. كأم 7 :اضيإ نقفتأو

 ع 1# -



 .. طنط هت سارح <> ٠ ٠١ قووللانمزلا لامغتسا ىفف ظخب .*نه يق مك نمو :اتغو مويلاو سمأ نيبو :٠انكاو حابصلا نب .طلخين ةينم هرلأ قو رقلا كاردإ ف ةبوغص دج هنأ امك ؟ اذالو ؟ اذه مسام ؟اذه ام :لأسي ام اريثك ةرتفلا هذه ىف لفطلا ىرن كلذلو اهيف لانعتست ىتلا تاقايسلا فالتخاب اهانعم فلتخي يتلا تاملكلاو ,ةةيزاجملا تاملكلا نع كيهان .ةليوط ةرتفل جاتحي دق .ءاوهلا لقم تاسوسحلا ضعبل هكاردإ نإ لب ٠ اريثك رخأتت ىتلا ريخلاو قحلاو بحلا لثمد ةدرجملا
 ثيح 5زمامعاتع ؟رونعمد ىوجنلا ماظنلا لفطلا بستكي فيك .ةعنقم ةقبرطب اورسفي نأ اوعيطتسي مل مهنأف لفطلا ةغل ىف ةغللا ءاملدع ضعب اهدصر ىلا ةيلالدلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا بناوجلا هذه لك مغ: ربو

 امو ؟مهدنع ٍديلقَتلا موهفم وه امف ءًاعم امه وأ نيقلتلا وأ ديلقتللا قيرط نع ئوحنلا ماظنلا بستكي لفطلا نأب نوملسي نيذلا '''سفنلا ءاملعو : ةغللا ءاملع كلذ ىف ىوتسي .ديلقتلا أدب لوقلا ىلع كلذ ىف نروالمتعي
 ماظنلاب لصتي امييف ةصاخ ىوغللا بسلا ةيلمع ىف هرود امو ؟؟ ةوودح
 .ثحبلا اذه نم ريخألاو سماخلا مسقلا عوضوم وه اذه .,ىوحنلا

 :لاقملا قيبش ىلع رظنا 98
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 هقللا باستكا ىف ِهِرَوَدَو ديلقتلا - 0

ا رود -هللاهمحر -هللا فلخ ذاتسألا ددحي
 ىف ةهرثأو ديلقتل

رثأ ديلقتلل» :لوقيف ةغللا باستكا
 ةيقعتو .تاوصألا فيكت ىف مهم 

 نع زجعي مصألا دولوملا نأ ىلإ نيدنتسم ؛ اهيف لماوعلا مهأ مهضعب

اهعمسي ةغل ةيأ ملكتي ىعيبطلا لفطلا نأو ملكعلا
 ةرتفلا ددحي مث ' «

 رهشلا ىف ًابلج ديلقتلا رثأ رهظيو» هلوقب ديلقتلا رثأ اهيف رهظي ىتلا

يلقتلا لحارم نم نيتلحرم نيب قرفي هنأ ريغ ,'!«رمعلا نم عساعلا
 د

مت ةيبش تاوصأ ثادحإ لفطلا ةلواحم :امهادحإ
 امك - اذهو عمسي امب اما

 لفطلا هيف لواحي ىذلا ديلقتلا ىهف ةيناثلا امأ .اثودح لقأ - لورق

ف حاجنلاو ةقدلا نع رظنلا فرصب تاوصألا ديلقت
 عونلا نأ ىريو كلذ ى

 .'''رمعلا نم ىلوألا لحارملا ىف اروهظ رثكأ ىناغلا

لاجم وأ ديلقتلا رود ددح هنأ ءانه رظتلات فلي امو
 ىوتسم ىف ه

بو لمجلا وأ تاملكلا غوص نود تاوصألا
 ريبك ددع كلذ ىف هعم كرتش

هالا ىف ةغللا لفطلا باستكا ةرهاظ اوسرد نيذلا سفنلا ءاملع نم
 مامت

 ةلحرملا ديلقتلا نوربتعي مهنم ًاضعب نإ لب ,ةاكاحملا وأ ديلقتلا رصنعب

اغانملا ةلحرمو ةغللا لبق ام ىتلخرم دعب ةثلاثلا
 ٠ ىتلا ةلحرملا كلت ىأ ,ة

هيلع قلطأ اميف تاملك ىلإ ةاغانملا اهيف لوحتت
 , ةلحرم ةغللا ءاملع 

 .ًالبق هيلا انرشأو مالكلا

8212]ىليبو ©ءوعال لزج ءاملعلا ءالؤه نمو
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 نيرشعو دحاوو نيرهش نيب مهرامعأ عقت نمم لفط ىتئام وحن ىلع
 .ارهش

 :ىه لحارم ثالث ىف هروطتو ديلقتلا لحارم ددحي ىكل

 ١؟.
ص دشرلا ىلإ دهملا نم لفطلا

 
)١( 

 .ةحفصلا سفن - قباسلا عجرملا (1)

 .55 ص دشرلا ىلإ دهملا نم لفطلا ()

 ١١١ -١1١8. ص لفطلا دنع ةغللا .عامشلا - حلاص رظنا (4)

 ا ٠١86 ص قباسلا عجرملا مينغ ديس .د ًاضيأ رظناو

 موا



 قطن ىلإ لفطلا اههيف بيجتسي ىتلا ىهو : ىلوألاةلحرملا ١--
 هذه دو جذاس ىتوص ديلقتب نوكت ام هبشأ تاوصأ رادصإب :نبيرخآلا

 .لفطلا ةايح نم ىلوألا ةعبرألا وأ ةثالثلا روهشلا ةرتف ةةلحرملا

 تاباهعنالل ناسنقت وأ فقوت ةلحرم ىهو :ةيناشلاةلحرملا-- ١؟

 نيرهشلا نيب ةلحرملا هذه عقتو ىلوألا ةلحرملا اهب زيمتت ىتلا ةيتوصلا
 .عساتلاو سيكا

 رهظت ىتلاو دوصقملا ديلقتلاب زيمتت ىتلا ىهو : ةثلاثلا ةلحرملا -

 .(؟7لفطلا رمع نم عساتلا رهشلا ل
 نم ىلوألا ةلحرملا رابتعا ىلع نوقفاوي ال نيثحابلا ضعب نأ ريغ

 ةاغانملا وأ ىتوصلا بعللا ىلإ برقأ ةلحرم ىه اغإو ئش ىف ديلقتلا
 :نيتلحرم ىلإ ديلقتلا نومسقي ىلاتلابو ةيئئاقلتلا

 .دوصقملا ريغ ديلقتلا - ١

 .دوصقملا ديلقتلا - ؟

 :ةيلاتلا عبرألا تايئانثلا تحت ديلقتلا 2120هتاطإب ىئراكم فصيو
 ال رخآو دلقي نأ لفطلا هب دصقي ام ىأ ىدارإو ىئاقلت ديلقت - ١

 .ةاكاحملا وأ ديلقتلا لفطلا هيف .دصقي
 .هنودب رخأو مهف عم ديلقتلا - ١

 .لجا رخآو لجاع ديلقت - *
 2 هيقادب نيبجت رطأو قيقد ديلقت -

 ىف نوثحابلاو ءاملعلا فلتخا كلذلو ةتباث ريغو ةلخادتم عاونألا هذلهو
 .طالتخالاو سبلل ىدؤي ًافالتخا لفطلا رمعل ةبسنلاب اه:ديدحت

 ديلقتلا رصنع ىلإ مهتسارد ىف ًاضيأ اوراشأ دقف ةغللا ءاملع اامأ
 ةغللا ةلحرم ىأ ىلعفلا مالكلا ةلحرم ىف ةصاخو ةغللا باستكا ىف هرودو
 ء املع هيمي اميق راركتلاو نيقلتلل ةصاخ ةيمهأ نوطعي مهنأ ريغ ةككرتشلا
 .نارعسلا دومحم روتكدلا موحرملا اتذاغسأ لوق .ىعمسلا ميعدتلا سفنلا

 .تاحفصلا سفن قباسلا عجرملا ,مينغ ديس .د رظنا ( )١
 .7١١؟ ص قباسلا عجرملا .ءامشلا حلاص ( )

 تالا



 هتردق كلذ ىلعهنيعي امو .هتعامجةغل رمألا رخآ لفطلا ملعتي»
 اميس الو رابكلا نم هلوح نمه ةيانع نم هدجي امو ديلقتلا ىلع ةقئافلا

 نأ نود هعمسم ىلع رركتو هتغاتت لظت اهماقم موقي نم وأ ءألاف ءمألا
 ةنأ فرغت اَمَدَنَع ىتح ديشانألاو ئئاغألاز تارابتعلاو لمجلاو تاملكلا لق
 ام ةعتملا نم كلذ ىتف - مألاو لغطلا - نادجي امهنكلو اهنع مهفي ال
 تارم ل مجلاو تاملكلا لفطلا عمسي اذكهو :قارغتسالا ئلإ امهوعدي
 6: قيرطلاةلرسيي ام هلوح نم عيجشت نم دجبو ةببحم ةقيرطب تارمو

 غوضو 'تاوصألا قطن ىف ةيوغللا هئاطخأ حيحصتل لاجملا همامأ حسفنيف
 مألاو بآلاف .تاملكلا لولدم ىفوأ :لبجلا بيكرت ىف وا :تاملكلا
 نوححصي نولازي ال مدخلا وأ رابكلا قافرلاو براقألاو تاوخألاو ةوخألاو

 احالمتسا اطخألا ضعب اقبتسا ىلع نولمعي انايجأ اوناك نإو هؤاطخأ هل
 | هن أفارظتساو

 ءاملعو ليلا انا عمتجا ناتللا ناتليسولا نذإ امه نيقلتلاو ديلقتلا
 ةغللا لفطلا باستكا ىف لاعفلا امهرودب ميلستلا ىلع ًاضيأ ةغللا
 ىتبلاو هتنبا عم ىلؤدلا دوسألا ىبأ ةثداح لعلو ,المجو تاملكو ًاتاوصأ
 .ًاضيأ همعدتو كلذ ديؤت ثحبلا اذه نم لولا روطننلا ىف اهيلإ انرشأ

 ...ىجولوتفلاو ىتوبصلا ىوتسملا ىلع ةاكاحملاو ديلقيتلاب انملس اذإ نكلو
 كردي فيك ٠ ىوحنلاو ىجولوفروملا نييوتسملا ىلع امهب ملسن فيكف
 ْ ةيمسالا لمجلا نيب قرفلا روصتي فيك ؟لجرلاو لجر انلوق نيب قرفلا لفطلا
 فيك لب ؟ةيبجعتلاو ةيماهفتسالاو ةيفنملا لمجلاب كيهان ةيلعفلا لمجلاو
 مغر دِيلقتلا نإ  ةبسانملا طبرلا ةادأو نيتلمج نيب طبرلا ةقيرط مهفي
 ال لفطلا نأ ىئعني ةلبق اف:انيلع ترم تلا تاييسقعلار تافيرعتلا
 ىنعمو ؛ًائيدر ًاقطن وأ ًاديج قطن ءاوس ًالبق عمس امب الإ قطني :ب نأ عيطتسي
 مزتلي ىذلا لثمملا هبشي وأ ةيدرلا وأ ديلا ليجتيعلا طيرق هبشب هنأ اذه
 نإو هيف لدبي وأ هيلع جرخي ال نقلملا هل هنقلي ىذلا صنلاب أمات ًامازتلا
 هعمسلا وأ هدهاشت آلام وهو :ئور ةنكل .لثمم لاوحألا عيمج ىف وهف لعف
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 لدييوزيغي لبق نم ًاضيأ انيأر امك لفطلا نإ ,ةغللا باستكا لح-ارع ىف
 عيطتسي الو ةملك ىف مينوف وأ ترنع قطتي تانيتوقلا وأ تاوسدألا ىف

 دق انهو .اهطقسي وأ اهرصتخيف تامينوفلا وأ تاوصألا ىقابب ظذقللي نأ
 .اهوم لمتكي مل لفطلا دنع قطنلا ءاضعأ نإ - ًالعف ليق دقو -هلاقي
 رسفت دق ىتلا بابسألا نم كلذ ريغ وأ دعب امهيف مكحتي مل لفططلا نأو
 .ةغللا باستكا لحارم ىف لفطلا ءاطخأ نم ًآيناج

 امناو .كانه مينوف وأ انه تونس رَمأ سيلا مالا نأ انفرع اذإ نككللو

 ىفةغل ةيأ ةغللا نأ ىنعمب [1.10عانز5انع5 5ائ5اع2 ىوغل ماظن رم: أ رمألا

 هيمسن دحاو ماظن ىف ةياهنلا ىف بصت مظن ةدع نع ةرابع ىه ايندلا

 ماظنلا كانهف تاغللا نم امهريغ وأ ةيزيلجنإلا وأ ةيبرعلل ىوغللا ,ماظنلا
 عرعتنلا ماظنلاو ىجولوفوروملام اظنلاو ىجولونفلام اظنلاو ىنتوصلا

 . هذه رثكألا ىلع ةعبا رلا وأ ةثلاثلا نبا لفطلا كردي فيك .ىلالدلا م.اظنلاو
 فرعي فيك دلقي وأ عمسي اميف ىسح لكشب ةلثمم تسيل ىهو ..مظنلا

 انس يلح ربحت ىلإ ىدؤي ةملكلا بيكرت ىف مينوف ىأ ريغت نرأ ًالثم
 ىنبم ةملكلا ريغت خت ىلإ ىدؤي مزاللا نم رثكأ ةكرح ىأ دم نأ فرعبي فيك

 فيك :وهو ةقيقد ةباجإ ىلإ جاتحي ماه لاؤس ىقبي كلذ عمو ؛ىنعمو

 وصي فيك ؟لبق نم طق اهعمسي مل هنأ حضاولا نمل مجب لفظلاا هوقتي
 ىجولونفلاو ىتوصلا ماظنلا نع كيهان ؟ىوحنلا بلاقلا ىف لمججلا هذه
 ىأب هوفتي امدنع لفطلا نأ روصتن نأ نكمي لفو ؟اهتادرفم ىوتسم ىلع
 فيكف اهلثم عمس هنإ لاقي دق ؟لبق نم اهعمس دق ةرورضلاب نوكبي ةلمج
 ىف ًالفط نأ ًالثم روصتن فيك ؟عمس ام ىلع عمسي مل ام سيسةينذإ
 لفطلا ةردق اهيف لمتكت ىتلا ةلحرملا ىهو رمعلا نم ةعبارلا وأ ةةثلاغلا

 ًاكاردإ هاا لوصأ كردي ىذلا ىوغللاو | ىوحنلارودب موقي نأ ةيوغللا

 كيهان دانسإلا تاقالع لفطلا اذه لثم كردي فيك .ملعتلا ةجيتن ًايلقع

 نإ ,ةفلتخملا هتنمزأ ىف لعفلاو ربخلاو ًأدتبملاو لوعفملاو لعافلا كارردإ نع

 وهو امكخم ًايوحن ءانب ةيئبملا لمجلا نم ليسب قطني نسلا هذه ىف .ققطلا
 ةغللا لمعتسي هنإ لب «ًامامت مالكلا ةلآ نقتأ دقو ةسردملا ىلإ .بهذي
 .قحال ىلع قباس سايق تايلمعب ىشي دهج ىأ نود ًايئاقلت الام عتسا
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 نوكي .نأ دب ال لفطلا اهب هوفتي ةلمج لك نأ روصقت نأ نذإ ليحتسملا نم
 مث نمو ةاكاحملا وأ ديلقتلا حاطصم كلذب ىحوي امك :لبق نم اهعمس دق

 لامعتسا ىف ةيعادبإلا ةوقلا هذه لفطلل نيأ نم ءريخأو ماه لاؤس ىقبي

 باستكا بناوج نم بناجلا اذه رسفي نأ عيطتسي ال ديلقتلا نإ ؟ةغللا

 تاساردلا لالخ نم ةيفاشو ةددحم ةباجإ دجن داكن ال اننإ لب ,ةغللا

 ةركف اوصخ نم ًاضيأ ةغللا ءاملعو سفنلا ءاملع اهب ماق ىتلا ةريثكلا

 تارربم ماما انسفنا دجن انه نمو ءثحبلاو :ةساردلاب ةاكاحملا وأ ديلقتلا

 ىف اهرودو ديلقتلاةركف ىف رظنلاةداعإ ىلا وعدت ةيوغلو ةيملع

 رصاعملا ىكيرمألاةغللا ملاع تعد ىتلا تارربملا ىهو ةغللا باستكا

 اهدوجو ةعزعز لقألا ىلع وأ ديلقتلا ةركف ضفر ىلإ ىكسموشت موعن

 ىتح ىضاملا نرقلا رخاوأ ذنم ةغللا باستكا ىف اهرودو رقتسملا تباثلا

 .نرقلا اذه نم لوألا فصنلا

 - هنيعم نس ىف لفطلا ةردق نم ىكسموشت قلطني ددصلا اذه ىفو

 لمج نيوكت ىلع - رثكألا ىلع ةسماخلاوأ ةعبارلانوكت امًابلاغ
 ام ىلإ ةردقلا هذه عجري وهو ءلبق نم طق اهب عمسي مل ًايوحن ةحيحص

 ريغ لوصألاب ًانايحأ هيمسي ام وأ 1023:6 2:همعءزمن ةيرطفلا ةكلملاب 7

 لوقلا نول يفكك عبب وهو ١1 ١( ةنونوعم [ل22م05ءلانذ 2قمءاما1ع5 ةغلل ةيعاولا

 ' رشع نماثلاو رشع عباسلا نرقلا ةفسالف ىلإ ل وصألا كلتو ةردقلا هذهب

 :٠ تاردق ناسنالل نأ ىأر ىذلا 125ءةناعوتراكيد مهسأر ىلعو نييداليملا

 ىف ًانايحأ ريسفتلا اذه حلص نإو ايلا ًاريسفت اهريسفت نكمي ال ةديرف

 تاردقلا هذه رهظأ نأو ,ناسناللةيكولسلاو ةيويحلا فئاظولا ناديم

 بلاوق وأ تاطابترا ةيأ اهدحت ال ىتلا ةيناسنإلاةغللا ىه اهمظعأو

 ىهف مث نمو ةيجولويسف تالاح وأ ةيجراخ تارثؤمل ةجيتن ةتباث ةيريبعت
 ثداوحلا لك مئالت ىكل ةحلاص ةماع ةادآ هرابتعاب ىرشبلا لقعلل ةروص

 ةيلقع ةردق ناسنالل نإ ىكسموشت لوقي امك اذه ىنعمو :تالامتحالاو

 هنع ةجراخ ءايشأ ىلإ ىزعي نأ نكمي ال ًاديرف ًاجذومن دعت نيعم عون نم

 (2ط مواكب, (نةتتاعوزوم آناقعانأ وأن 6و 2.60-63 :رظنا(١)

 .باتكلا اذه نم لوألا لصفلا ًاضيأ رظناو



 ,ىرشبلا لقعلا نم ىعادبإلا وأ قالخلا بناجلا ىف لثمتت ةردقلا ههذهنأو
 .(١!هرهاظم زربأ ةغللا دمعت ىتلا

 ريسوس ىد لاثمأ نيثدحملا ةغللا ءاملع ضعب ىكسموشت دقتني كللذلو
 تاظحالم ىلا اوتفتلي مل مهنأل ا اجا نق

 تاظحالملاهذهمهف ىف اولشف مهنأ ىري ةغللاو لقعلا لوح تدر

 ىف قالخلا بناجلا ىلإ هتافتلا مغر ىذلا قلومدتتءل دليفمولاب ةةصاخو

 بلاوقلاوأ ةةلدوإب ىوغللا سايقلا ىلإ كلذ ىزع هنأ الإةتقللا

 بناجلا اذه امامت كردي مل هنأ ىلع لدي ام 6دسدستانءهل طهناعمدةةيوحنلا
 .(")ةغللا فن بناوج نسم ماهلا

 تاغللا نأ ىكسموشت ىري لقعلاب ةيناسنإلا ةغللا طابترا نم ًاقاللطنأو
 [نهناءءرددل 2ءممعر ء[انع5 ةماع صئاصخ اهعمجت اهفالتخا ىلع ةيناسنإلا

 ةكلملا نم ءزج ىه ةماعلا صئاصخلا هذهو '!لقعلا ىلإ اهلصأ ىبف عجرت
 ةلآلا هذهل اهكالتما مكحب ءاوسلا ىلع غلابلاو لفطلا اهكلتمي ىتلا ةنيرطفلا
 ةماعلا صئاصنخخلا كلت راثآ رهظتو لقعلا ىهو .ءناسنالل ةزيملاو ةنديرفلا
 ىوغللا لامعتسالل عامسلا قيرط نع لفطلا ضرعتي امدنع امدنعةغلل
 ةكلم اهيف لمعي ىتلا ةيوغللا ةداملا ءامسلا اذه هل مدقي ثيح ةئئيب ىف
 ريبعتلل ةدرجم دعاوقو ةدقعم بيكارت لامعتسا عيطتسي مث نمو ةنيرطفلا
 'ىكسموشت لوقي امك - ةغللا باستكا نأل رسيو ةلوهس ىف هراكنأ نع
 .2؟!ةتباث ةيرطف ةئيب لخاد ةفلتخم ليصافت مادختسا نع ةراابع وه

 .ةيناسنإلا ةغللا ىف ةريغتم بناوجو ةتباث الوصأ كانه نأ اذه ىنععمو

 متهي بناج وهو ؛ةغللا نم ىعادبإلا بناجلا ءافتخا ىنعي ال كلذ نأ الإ

 ةروصب ىلجتي بناجلا اذه نأ ىري لب - انيار امك - ًاريثك ىكسمشت هب

 ةصاخ تسيل ةيرطفلا ةكلملا هذه نأ ًاضيأ اذه ىنعمو لبق نم لق اهب

 1ط10 م.5-3. :رظنا )١(
)2( 1510. 2. 

 (3) (13]01501125/, (31عداقتل, ]12عان1 5165 2.
 (4) (0طمتمكأكإل, 11162211013 012 آ3118ام38عع 9.
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 اهعمسي ىتلا ةيوغللا ةداملا نكلو ,ةماع ةكلم ىه امنإو تاغللا نم ةغلب
 ثيحب ةيعيبط ةروصبو ؛ اهنيعب ةغل ىلإ ةكلملا هذه لوحت ىتلا ىه لفطلا

 ا ام ءرملا لظي
 .ةينبوقلا

 ةكلملا كلت ىف ةلثمم ةيوغللا ةردقلا هذه كلمي لفطلا ناك اذإ نكلو ظ
 ىميلعت رود وه له ؟لفطلا اهيف أشني ىتلا ةرسألا رود وه امف ةيرطفلا
 ظتىرخا ةرم ةلكشملا هذه تتفل دقل ؟ىهجوت رود وه مأ ؟ىنيقلت

 :ناونعب ًالاقم بتكف ١91١١ ماع - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا

 ةغللا لفطلا ملعت نيب ةنراقم دقع ثيح !'!«ةيموقلا ةغللاو لفطلا»
 هتغل ملعتي لفطلا نأ ىلإ ىهتناو ةيبنجأ ةغل غلابلا ملعت نيبو ةيموقلا
 اهاقلتي هنأ وأ ةقيلس نفاع ىأ براجت الب وهو رسبو ةلوهس ىف ةيموقلا

 دوزم غلابلا صخشلا امنيب ؛ يملع ريغ بولسأب نكلو نيملعم ىديأ ىلع
 ةيبنجألا ةغللا ىقلتي ,ةجضانلا ةيلقعلاو ةينهذلا ىوقلاو فراعملا فونصب
 آدادعإ تدعأ نيملعملا نم ةفئاط ىديأ ىلعو دعاوقو لوصأ ىذ ماظن ىلع
 ىلإ ملعتلا نم تاونس دعب غلابلا ىهتني كلذ عمو .ةغللا نيكل اما
 ىلإ ىهتنا دق ريغصلا لفطلا دجن امنيب ,ةغللا لامعتسا ىف صقان ىوتسم
 . ىتلا ةفلتخملا تايزظتلاو ءارآلا ضرعتسي مث. اهتنعأ فيرصتوؤو هتغل ةداجا

 . رهاظم مهأ نم نأ ذكؤي ةياهنلا ىف هنكلو توافتلا اذه ريسفت تلواح
 .''مالكلا ازجأ لامعتساو ىوغللا ريبعتلا ىلع ةردقلا لفطلا دنع ومنلا

 رود امامت دعبَتسا - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا نأ اذه ىنعمو
 ةردق ىلإ ةراشإلائ لإ ىنهنتئاو ةيموقلا هتغل لفطلا ميلَعت ىف ةزسألا
 هترظن ىف انه ليجستلاب ريدج روطت وهو .ىوغللا ريبعتلا ىلع لفطلا
 بتك نأ ذنم عوضوملا اذهل هتشياعم سكعي ةغللا لفطلا باستكا ىلإ
 /١911. ءاع ىف لفطلا نع ىلوألا هتسارد

 200 ص ا ب لا (01
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 صصختم اهيدل ةرسأ لك نأ ًالثم روصتن نأ عيطتسن ال اننأ كش الو
 نكمي ال اهدارفأ دحأ وأ ةرسألا نإ لب لافطألا ميلعتب موقي ةغللا مويلع ىف
 ةقوطنملاةغللا نأ دهاشملا لب .ددصلا اذه ىف ىميلعت رودب مووقي نأ
 ةرسألا رود دعبتسي مث نمو ,ةسردملا ىف ىتح ملعت ال 5مواءعد مهبولة قع

 دعبتسي كلذلو لفطلل ىعاولا نيقلتلا ىف لقألا ىلع وأ ميلعنتلا ىف
 نأ ىربو لفطلا ةغل عيحصت ىف ىتح ةرسألا رود ًاضيأ ومشت

 ثيح ١١ 5مددوزود ىعيسوتلا رودلا هيمسي ام دودح دنع فقي ااهرود

 عم نكلو لفطلا اهب هوفتي ىتلا لمجلا ديدرتب ةداع نوموقي نيغلابلا ىرن
 اهلداعت ىتلا لمجلا نم اهنوبرقي ثيحب ءاهيلع تاريغتلا ضعب .لاخدإ
 ةغل ىف جامدنالا ىلإ ائيشف ًائيش لفطلا ةغل هجتت مث نمو .مهتغل ىف

 حيحصتب ةرسألا موقت نأ نود لفطلا فشتكي كلذ لالخ نمو رزابكلا

 ىلعرابكلاةغلبةصاخلامظنلافشتكي .ةرشابمةقيرطب همالك

 ةيلمع ليهست وه ةرسألا رود نوكي كلذ ىلعو :ةفلتخملا اهتايؤجنسم

 نم ديلقت وأ مهنم نيقلت نود اهل جذاف ضرع لالخ نم ةغللا بالستكا
 نم عمست ىتلا ةيوغللاءاطخألا رارمتسا ًاضيأ انل رسفي اذهو .لافطلا
 ةيوغللا اهصئاصخو ةيرطفلا هتكلم ةيمنتل ةبئادلا هتلواحم ىف لفطلا
 لصتي اميف ةصاخ .هتغلل ةزيمملا ةيوغللا صئاصخلا باستكا ىلع ةماعلا
 ةعومسملا ةيوغللا ةداملا لالخ نم ققحتي كلذ لكو !'!ىوحنلا ماظنلاي:

 ٠ ىف ديلقتلا أدبم ىكسموشت ضفري هلك اذهل .لفطلا اهل ضرعتي ىتلا
 اهل لقع ال ءاغبب ىلإ لفطلا لوحي هنإف هب انملس ول اننأل ةغللا بااستكا
 وأ ,ناويح ىلا ناسنإلا لوحي هنأل ىكولسلا بهذملا ضفري اضيأ انهما

 ناسنإلا نع غزنيو ىناويحلا كولسلاو ىناسنإلا كولسلا نيب ىوسسي وع
 ىتلا ةغللا ىف لثمتي امك لقعلا ىهو ناسنإلا زيت ىتلا ةديحولا ةمسلا
 .ناسنإلا ةيناسنإ ققحتت ال اهنولي

 (1) (ندمدمطعاأ] هل ال1/31عو, 0م. ءككأ. 28. 253 - 6.
 (2) 0101051, لل, 5مععا5 01 1 طع 11عملتت 01 218:]5
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 حئاتنو ةمئاخ

 ىف - هللا همحر + هللا فلخ ذاتسألا ءارأ لوانتي نأ ثحبلا اذه لواح
 ثيدحلا ةغللا ملع هيلإ لصوت ام لالخ نم كلذو ةغللا لفطلا باستكا ةرهاظ

 ماه جرف هيلإ لصوت ام لالخ نم قدأ ىنعمب وأ ءاراو تايرظن نم رصاعملاو
 موز مات عاتنكأت عي ىسفنلا ةغللا ملع وهو رصاعملا ةغللا ملع عو وق نيم

 م اهوضوم هعللا لقطلا تاسحكا ةَساَرَد نم مويلا دخت ىذلا

 اهيف ثحبي ىتلا تاعوضوملا

 دوجولا بابسأ هل تلمتكا دق ةغللا ملع عورف نم عرفلا اذه نكي ملو

 نم ىوغللا بناجلا اذه ليصفتلاب اهيف لوانت ىتلاو )١5785( دشرلا ىلإ
 ةغللاو لفظلا» ناونعب هل لاقم ىف ىرخأ ةرم داع هنأ ريغ :لفطلا ةاّيخ
 هباتك ىف اهب لاق ىتلا هئارا ضعب ىف رظنلا ديعيل ).١191( «ةيموقلا

 , لفطلا دنع ةيوغللا ةردقلا ةركفب لوقلا نم ريبك دح ىلإ برتقاو .لوألا
 سسوؤملا دعي ىذلاو ىكسموشت موغن رصاعملا ىوغللا ملاعلا اهب ىدان ىتلا

 عضن ىكلو ةغللا باستكا لاجم ىف ةصاخو يسفنلا ةغللا ملعل ىقيقحلا

 ىهو حينحصلا ىملعلا اهراطإ ىف - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا ءازآ
 لفطلا دنع ةغللا باستكا نع اوبتك نيذلا نم دحأ اهيلإ تغلي ماد ءارا

 .ماسقأ ة ةسمخو ةمدقم ىلا ثحبلا تمسق .ةيبرعلا ةغللاب

 - هللا همحر-- هللا فلخ ذاتسألا مامتها اهيف.تلوانت دقف ةمدقملا امأ

 ناديمل هتدايرو بدألاو ةغللاب ةلص نم اهل امب هثخابمو سفنتلا ملعب ركبملا
 هتصصخ دقف لوألا مسقلا امأ ىملعلا ثحبلا نم نوللا اذه ىف ةغللا
 ةنغللا سفن ملع وأ ىوغللا سفنلا ملع ىمسي ناك ام نيب قرفلا ةساردل

 نأ تيببو ىكحسموشت دنع رهظو ققحمن امك :انضيأ هفسلفلاو ةغللا ءاملعو

 ىلع هدامتغا مغر ىسفنلا ةغللا ملَع ىلإ ىمغتت هللا فلخ  ذاتسألا ةسارد
 سهنلا ء املع جئاتن نم ريثك

١4+ 



 ىتلاو لفطلا دنع ةغللا ةسارد جهانمو قرط تسرد ىناثلا مسقلا ىفو
 ريبك دح ىلإ دمتعا هنأ تنيب هيفو :لوقلا هللا فلخ ذاتسألا اهيفذ لصق
 .ةغللا ءاملع نود سفنلا ءاملع جهانمو قرط ىلع

 لالخ نم اهفئاظوو ةغللا فيرعت هيف تلوانت دقف ثلاثلا مسقلا اامأ
 راطإ ىف كلذو فيرعتلا اذهل لصفملا هحرشو - هللا فلخ ذاتسألا فيرعت

 برتقي روصت اهتفيظوو ةغلل هروصت نأ انل نيبت ثيح رصاعملا ةغللا ملع
 .اهنع ةغللا ءاملع روصت نم ريبك دنح ىلإ

 دنع ىوغللا ومنلا لحارم تسرد .ثحبلا اذه نم عبارلا مسقلا ىيفو
 ىف اهعضو عم - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا اهضرع امك لفطلا

 جهانمؤ أ ططخ اوحرتقا نيذلا نيثدحملاةغللا ءاملع ثاحبأ نم»راطإ
 .سفنلا ءاملع اهعضو ىتلا كلت نع فلتخت

 ةرهاظ ةساردب صتخا دقف ؛ثحبلا اذه نم ريخألاو سماخلا مسقلا اامأ
 نم اهرود تشقان ثيح .لفطلا دنع ةغللا باستكا ىف اهرودو ديلقتلا
 ةغللا ءاملع نم هريغ وأ - هللا همحر - هللا فلخ ذاتسألا همدق ام: لالخ

 ىف ديلقتلا ةيلمعل ماهو زراب رود ىلع نوعمجي اوداك نيذلا سفتلاو
 داكي ال ديلقتلا نأ ةرصاعملا ةيرظنلا ضرع لالخ نم تبثأو ةغللا بااستكا

 .ةغللا باستكا ةيلمع ىف لاب ىذ رودب موقي
 انذاَتسأ لضف ضعب امهف .ثحبلا اذه ىف ةدجو دهج ةمث ناك اًنإف
 نم مدق امي هباثأو ةعساو ةمحر هللا همحر ,هسرغ ةرمثو دمحأ هللا ,فلخ
 .اهباداو ةيبرعلا ةغللا ةمدخ ىف هتايح لاوط» دهج
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 1111000 (ةاكاحم) دنيلقت
 11 هرقل ىمسر ويغ

 110122102 01 تامولعملا ةيبيركن
 آدم 266 طع ع5 ةيرظن صئااسصخ
 1م226ع م50مءكأإ ةيرطف ةلكشم
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 عجارملاو رداصملا

 : ةينرعلا غجارملاو رداصملا :الوأ
 .ىلع دحم قيقحت ءصئاصخلا : نامثع حتفلا وبأ ءىنج نبا - ١

 06 م1867 ٠ .لولا هزجلا ؛ةيرضملا بتكلا راد .ةرهاقلا .ىلعتلا

 ىيحم قيقحت ,ةيفلألا حرش : هللا دبع نيدلا ءاهب ءليقع نبا - ؟

 5 ها ةيفماقل ةعيبطلا ,ةواعرسلا ةعبطم .ةرهاقلا .ديمحلا دبع نيدلا
 ] .م1 7

 ,ةرهاقلا .ىوغللا توصلا ةسارد : (روتكد) رمع راتخم دمحأ - ”*
 ] .م1905 - ه5156١ .ىلوألا ةعبطلا ؛بتكلا: ملاع

 هيلع قلعو هححص .ةيبرعلا ةغلل ىرحنلا روطتلا : ج ءرسارتشجرب - 5
 .م19487 - ه1١ ١1 ,ىجناخلا ةبتكم .ةرهاقلا تاس دم 1و

 قيقحت ..نييبتلاو نايبلا :: رحب نب ورمع نامفع وبأ .ظحاجلا - 4
 ءزجلا ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم .ةرهاقلا ؛نوراه مالسلا دبع .جرشو
 .م154/8 - ها 517 ء.لوألا

 ,ةيردنكسإلا .ةيمجعم ةنوغل ةسارد ؛ةملكلا : (رؤتكد) ليلخ ىملح - "

 .م198. - ه٠.2١ .ىلوألا ةعبطلا .باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .

 ,. «.فراعملا راد .ةيردنكسإلا :ناسنإلاو ناسللا : (روتكد) اظاظ نسح -

 “ .م١1517 :ىلوألا ةعبطلا

 ,ةرهاقلا .ةغللا ملع ىلإ لخدملا : (روتكذ) باوتلا دبع ناضمر - 4
 .م15487 - هع. :ىلوألا ةعبطلا .ىجناخلا ةنيتكم

 ملاع .ةرهاقلا .مالكلاو عمسلا ةسارد :(روتكد) حولصم دعس - 4

 .م158. - ه٠.42١. .ىلوألا ةعبطلا .بتكلا

 نييوحنلا رابخأ : هللا دبع نب نسحلا ديعس وبأ .ىفاريسلا - ٠
 ةعبطمو ةيتكم .ةرهاقلا .ىجافخ معنملا دبع دمحمو ىنيزلا هط قيقحت :نييربصبلا

 .198686 - ه١ 1/4 .ىلوألا ةعبطلا .. لخحلا ىبابلا ىفطصم

2149 - 



 .فراعملا راد ءةرهاقلا .لفطلا دنع ةغللا : عاملا حلاص - ١١

 .ممم06

 ,توريب .؛ةيبرعلا بتكلا ىف ةغللا هقف :(روتكد) ىحجارلا هدبع - +

 .م917١ .ةيبرعلا ةضهنلا راد

 «ثتيدحلا سردملاو ىبرعلا وحتلا : (روتكد) ىحجارلا هدبع -

 11/7 ةيردكتسالا

 ناسنإلا دنع ةغللا ةأشن :(روتكد) ىفاو دحاولا دبع ىلع - 5

 .م155؟ - ه78١؟ .ةيناثلا ةعبطلا ,ةيورعلا راد ةبتكم .ةرهاقلا .لفطلاو

 دمحم .ىلخاودلا ديمحلا دبع ةمجرت .ةغللا : ج .سيردنف - 6

 .م156١ ٠ ,ةيرصملا ولجنالا ةبتكم .ةرهاقلا .صاصقلا

 ,ليلخ ىملح .د ةمجرت .ةغللا ملعب فيرعتلا : ديفاد ءليتسيرك - 5

 .م919١ ىلوألا ةعبطلا ..باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا *ةب رردنكسالا

 راد :ةرهاقلا .ناسح مامت .د ةمجرت .عمتجملا ىف ةغللا : م ءسيول - ١17

 .م1568١ .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ

 .اهبادآو يرسل ىف تاساردو ثوحب : دقسأ هللا قلك مقيم ت 1

 .ما١51١ .ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم .ةرهاقلا

 ٠ .(طوطخم) .ةيتاذلا ةريسلا : دمحأ هللا فلخ دمحم - 8

 ' .ةرهاقلا ءدشرلا ىلإ دهملا نم لفطلا : دمحأ هللا فلخ دمحم - ؟.

 .م1519 - ه ١764 .ىلوألا ةعبطلا .ةينامحرلا ةعبطملا
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 ظحاجلا دنع ىعامتجالا ةقللا ملع

 ةمدقل

 ةغللاملعب ةلصلات اذ تاعوضوملاو ميهافملا ضعب ىف ثحب اذنه

 ىتلا ءارآلاو تاظحالملا لالخ نم كلذو .50101ز3عاننةانع5 ىعامتجالا

 اهعومجم ىف لثق ىهو .هلئاسرو هبتك ىف ؛١!ظحاجلا اهنودو اهثب

 دلو هينيع ىف ظوحجل كلذب رهتشأو .ظحاجلاب بقل ,بوبحم نب رحب نب نامشع وبأ وه (1)
 ىفوتو ٠ داليملل نماثلا نرقلا ةباهن ةرجهلل ىناثلا نرقلا نم سداسلا دقعلا ةياهن عم ة ةرصتبلا ىف

 .نيعستلا غلب ىتح رمع هنأ ىأ .ًابيرقت ىداليملا عساتلا نرقلا ةياهن ؛نيتئامو نيسمخو سمح ةنس
 .نيعستلاو ةسمءاخلا وأ ٍ

 .همأ هتلفكف ,ريقش عزا هايأ دقق :ةرصبلا ةضاعب نم ةورمغم ةريقف رد يف ةدالبم نلاكو

 ىف كمسلاو زيخلا عيبي وهو ىئرف .ةايحلا « ءايعأ لبجت ىف اهعم كرتشي نأ هيلع ناك منث نمو
 ددرتي ذخأ بش امدنعو ٠ ,اي مث ًاهَبَص بتاتتكلا ىلع ددرتي ناك هسفن تقولا ىفو .ةرصبلاا قاوسأ

 ىف اهنم دقعي ناك ام ةصاخو اهب ملعلا رودو ؛ةرصبلا دجاسم ىف هسلاجمو ملعلا تاقلذح ىلع
 ءاملعلا طلاخف ,ةيوق ةظفاحو حت لقعو فهرم سحو داح ء اكذ كلذ ىلا هعفدي 00 تعم

 ١ اعو ةفسلفلاو بدألاو وحنلاو ةغللا بتك أرقف نااار تاك يأ ددرنو .ةأورلا نم:

 ىف ضوخلل ةقيمعلا ةعساولا ةفاقثلا هذه هتأيه دقو :ةيدنهو ةيسراقو ةينانوي رصانع نم .هتفاقث
 ةفاضإلاب .ءايشألا قئاقحو تن ةردتولا قيالد ىلا يقنع ىلع ةقيفف ةردقب هتدوز امك .نفو ميلع لك
 هيلا بسدت ةقرف بحاص حبص نأ ىلإ رمألا هب ىهتناو ,تاعمتجملاو تاغللاو سانلا لاوحأ ىلإ
 0 تي و ,ىعسست

 .هرصع دعب اموب هرصع
 ىلع رظنا اهيف شاعو أشن ىتلا هتئيبو ىملعلا هجاتنإو هتفاقثو هيو لأوح

 اعلا
 د 1

 ١ .ةيدنه ؟ط ن ةرهاقلا ,8. - ه5 /5 ديلا يضف يوما تيقايد ١-1517م.
 ؟؟. "48 ص ص ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت .نويعلا حرس .هتابن نبا - ١

 .م155714١ ىبرعلا ركفلا راد .:ةرهاقلا
 :نيثدحملا نم :ًاينناث

 ١ - ,فراعملا راد «ةرهاقلا .هراثآو هتايح ظحاجلا .ىرجاحلا هط ١951م.
 .ما١ 47١ ةيبرعلا ةظقيلا راد ءقشمد .ىناليكلا ميهاربإ ةمجرت .ظحاجلا .لراش .تالب - ؟
 .م١817١ .فراعملا راد ,ةرهاقلا ,ةرصبلا ىف ةيبدألا ةايحلا .ىكز لامك دمحأ - ؟

 تاهل د



 .ةيبرعلا ةراضحلا خيرات ىف ركبم تقو ذنم ملعلا اذهل تاصاهرا

 خيرات ىف هل لهأ مه امب اوظحي مل امدقلاةيبرعلا ءاملع نأ عقاولاو

 ركفلا ىخرؤمو ةغللا ىنراد نيب عاش دقف .ىتاسنإلا ىوفللا ركفلا

 أوجتني مل 1 ايزيقلا ءاملع نا ةيبرغلا ةراضحلا ىف ةصاخ .ىروغللا

 ةيبرعلا ةغللا ليلحتب صتخت >ت 2©11200] ةيلمع تاسارد الإ ةغلاا مولع ىف

 ظ ' .ةغللا ةساَرَو ىف ةماع ةيرظن عضو نود ءاهدحو

 دق ةمأ دجوت ال هنأ انل نيبي ىناسنإلا ىوغللا ركفلا خيرات نأ ريغ

 ةسارد نم تقلطنا دقوالإ اهرهاوظو ةغللا اياضقب تمتهاوأ تركف

 ههيدق ةيوغللا تاساردلا ىلع قدصت ةقيقحلاهذهو ,ةصاخلا اهتغل

 .اهثيدحو

 ةقيقح كارداوءاهتغلل ةصاخلا اهتسارد ممألا نم ةمأ زواجت نأ كش الو

لار كفلا و خرؤم هيلغ لوعي اموه ةيناسنإلا ةيوغللا ةرهاظلا
 ؛نالا ىوغل

 ةيبرعلا ءاملع ظحي مل ؛ىناسنإلا ىوغللا ركفلا خيرات بتك امدنع كلذل

 ريثكل مهتؤايرو ءاملعلا ل: ةلاحأ حضوت اال ةليلق روطسب الإ ءامدقلا

ت امك ”نآلاةغللا ء ءاملع هيف ضوخي ىذلا ئوغللا ركفلا بناوج نم
 كد

 ا ةصاخ ىوغللاو ةماع ىبرعلا ثارتلاب ةقيقدلا ةيملعلا ةفرعملا مدع ىلع

 : يوب خظتعلا ةبكرنم ارغب امدقلاةيبرعلاةغللاءاملع نأ قحلاو

 ْ ىه ثيح نم ةغللا لوح ءارآو تاظحالم نم هونثب امب ةيوغللا مهتسارد

 لب ءبسحف مجاعم او فرصلاو وحنلا بتنك ىف ال ؛ةماع ةيناسنإ ةرهاظ

 اذكو ء؛هريسفتو هتغالبو نارقلا زاجعإ بتك لثم ىرخأ بتكو رداصم ىف

 ,ىوغللا ريغ ثارتلا ىف ىأ ,ةفسلفلاو مالكلا ملعو هقفلا لوصأ بتك ىف

 نم ةغللا ىف ةماع ةيرظن اهتاعومجم ىف نوكت ء ارالاو تاظحالملا هذهو

 كلذ ىلغ.للذي نأ لواحي تحبلا انهو 5 ةماع ةيناسنإ ةرهاظ ىه ثيح

 ار )١(
 1 - [خهطتمم 1. 1, كل دطمتأ [ن5أمزون 04 آم عانأ ؤأ16ورو 8 5 129, .

 2 - 11710 841113, '1؟عملك ذم انه عانت وان عور 22. 24 - 29

 ةييوعلا راعلا رع :ةيفرفلا ةراضح ا ىف ىناسللا ريكفتلا ىدسملا مالسلا دبع :عجار (؟)

 .م١1 :باتكلل
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 ,ىعامتجالاةغللا ملع وه ةرصاعملا ةيوغللا مولعلا نم ملع راطإ ىف

 لبق نم ترشأ امك - ظحاجلا اهل ضرع ىتلا تاظحالملا لالخ نم كلذو
 ضعب ىلإ ةفاضإلاب «نييبتلاو نايبلا» و «ناويحلا» هيباتك ىف ةصاخو -

 ارشابصو ًاحضاو ًاكاردإ اهعومجم ىف فلؤت تاظحالم ىهو .هلئاسر
 نعثدحتيوهف.عمتجملابةغللاةقالعو .ةغلل ىعامتجالادعبلل
 5م6عءا ةيمالكلا تاعمتجملاو ,772:3ءانع5 04 آ.ةهواد2عء ةيوغللا تاعونتلا

 تاجهللاو .آ.ةجوان2عء 200 01216ء15 تاجهل ىلإ ةغللا عرفتو ,«(0زتنق1365
 , 5320250 آ.20عان28ع ىحصفلا ةغللاو ,50612] 01312ءا5 ةيعامتجالا

 ةيميلقإلا تاجهللاو ,خ٠ععم: ةنكللاو .(0110وانذةل تايماعلاب اهتاقالعو

 نم كلذ ريغو .2:لعز» ى:201:«نيجهلا ةيبرعلاو .8عوزوه2] 120 6ءاك

 كلذ لكو .نآلا ىعامتجالا ةغللا ملع اهلوادتي تاحلطصمو تاعوضوم

 .ةفلتخملا اهتاعونتو ةيبرعلا ةغللا راطإ ىف

 امو .تاغللا عيمج نيب كرتشم وه ام نيب زيمم ناك ام ًاريشك هنأ ريغ
 .تاغللا نم اهريغب وا .اهدحو ةيبرعلاب صتخي

 ىمالكلا ثدحلا عم لماعتي ناك ظحاجلا نأ رظنلا تفلي ام مهأ نأ ىلع
 ىف قلطني وهو.بطاخم ىلإ غلبت 28 ةلاسر هنأ ىلع 5مءءعاط «عأ
 باطخلا عاونأل ىلاثملا جذومنلا لثمي ىذلا ىنارقلا باطخلا موهفم نم كلذ
 جردتي مث.هتاكاحم وأ هلثمب نايتإلا ىلع رشبلا ردقي ال ىذلاو .برعلا دنع
 ىف لوقلا نونفب ةلص نم اهل امب ىرخألا باطخلا ناولأ ىلإ ٍلاثملا اذه نم
 ىف صوغلا ىلإ هب ىدأ امم .اهمالكو ةيعامتجالا تاقبطلا وأ .ةييرعلا
 مءءامسصممءء ءادألا اذكو .هطورشو 0130 لاصتالااياضق
 اذه لك ىف ظحاجلا دعاس دقو .كلذ ريغو ةراشإو ظفل نم ةفلتخملا هقرطو
 جذاف هل تمدق ىتلا ةيرصبلا ةئيبلا ىف هسامغناو , ةيعوسوملا هتفاقث
 تاغللا ضعب اذكو ,5م0!ع» ث:201 ةقوطنملا ةيبرعلا ةغللا نم ةعونتم
 نيناوقلا دصرو .ءارقتسالاو ةظحالملل ًاعساو ًالاجم هل ايه امم :ىرخألا
 .ةيوغللا تالامعتسالا هذه لثم مكحت ىتلا

 ءادألا تايوتسم ةساردل صلخي «نييبتلاونايبلا»هباتك داكيو
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ت الخ اميف «لاَنقَم ماقم لكل» وهو ماع نوناقل ًاقبط ةفلتخملا
 ءازآلا ضع

ةقالببلاو نانا مالكلاوةغللا ,ونهفم لوح رردت ىحلا ةيرظنلا
 لكل .

 ْ د4 زيي "41 امك مالكلا نم فئاوط سانلا نْم فئاوط

يشافم نم ريثكلا لوأنت نم دودحلا هَذه دنع ظحاجلا فق الو
 َم

اف دصَر ىَلِإ كلذ زواجتي لب :ىعامتجالا ةغللا ملع تاعوضومو
 جذ

غللاو ةيعامتجالا تاجهللاو ةيوغللا تاعونتلا هذه نم تارابعو
 تا

 نهم ىلإ نومتني سانال ابطخو اراعشأو ثيداحأ ان وريف فصاقلل

عملاو ةاحنلاو باّتكلا : :لثم ةفلتخم ةيعامتجا تاقبطو
 ءابطألاو نيمل

بلاو عارزلاو تامامحلا باحصأو نيزابخلاو نايقلاو ةكاحلاو راجتلاو
 ود

 نييدارقلاونيذوعشملاونيشارفلاونيسائكلاونبرامجلاوبارعألاو

 ىرصبلاو ؛ةماع ىسابعلا عمتجملا فئاوط نم مهريغو ؛ةاوحلاو صوصللاو

نع ثدحتو الإ عمتجملا اذه فئاوط نم ةفئاط عدي داكي ال ىتح 3 ةصاخ
 اه

 ' .اهمالكو اهتايخ روض نم ريثكلا ضرغو اهرابخأ انيلع صقو
 ؛ ىنانسنإلا ىوعللا ركفلا خ خيرات ىف ةرم لوأل امبرو.ظحاجلا انل مدقي اذكهو

 ىهو 500م1 هعاتت كانو ىعامتجالا ةغللا ملعل ةيليلختلاو ةيرظنلا لوصألا

احوضوو ةقد رثكأ ىجهنم بلاق ىف اهتغيص ةداعإ ىلإ الإ جاتحت ال
 ٠ مم ً

 هلامعأ ىف ةيجهنملا ةمارصلاب أ اريثك هسفن مزلي ال ناك ىذلا ظحاجلا عنص
: 

  بيعلا اذه عوقوب فارتعالا نم اجرح دجي ال وهو اهب لماكلا هيعو مغر

 :هجهنمو «ناويحلا) هباتك فيلأت ىف هئانع ًافصاو لوقي هتافلؤم ىف

لَب نم عنمت ثالاح ىنم باتكلا اذه فذاص دقو»
 ٠ لوأ هيف ةدارإلا غعو

 ,باتكلا لوط ةغلاغلاو ,ناوعألا ةلق ةيناثلاو ةديدشلا ةلعلا كلذ
 ةعبارلاو

 بتتك نم ناك مث ؛هيناعمو هظافلأ ددعو هلوط ىف اباتك تفلكتت ىل ونأ

أ ناكل ءسامتلاو زئارغلاو ةلخادملاو دلوتلاو ةرفطلاو رهوجلاو ضرعلا
 لهس

 عبتتو راعشألا طقلت 0 عزفأ ال كك ىلا ,ًاغارف عرسأو امايآ ريضقأو

 رومألا هذه قرفت عم ةياورلا نم جحلاو ,نأرقلا نم ىآلا جارختساو لاغمألا

 - اها -



 بارطضا نم ًاللخ هيف تدجو نإف .لاكشألا نيب ام دعابتو .بتكلا ىف

 .هعوضوم ريغ ىف ئشلا عوقو نمو ماظن عيطفت نم وأ فيلأت ءوس نمو ظفل
 .(١!«ىباتك اهيلع تأدتبا ىتلا ىلاح كدنع تروص نأ دعب كلذ ركنت الف

 نأ فيز ىتلا ةيملعلا ةداملا مك .هتابذاجتي نيفرط نيب عقي ناك هنأكو
 هنم تلفأ هب لوألا دبتسا اذإف ,ةداملا هذه بيوبتو جهنملا فيكو .اهمدقي
 .ىناثلا

 ةيرظنلا لوصألا هذه لوانتي نأ لواحي ثحبلا اذه نإف كلذ ىلع ءانبو
 ىف اهعضوو ظحاجلا دنع ىعامتجالا ةغللا ملع تاصاهرإل ةيليلحتلاو
 :ةينآلا تاعوضوملا لالخ نم كلذو .حضاو ىجهنم بلاق

 .ظحاجلا دنع لاصتالاو ةغللا - ١

 .ظحاجلا دنع ةيعامتجالا تاجهللاو ىوغللا عونتلا - "
 .مجاعألا تانكلو ظحاجلا -

 نيو ووسع -1

 .ءامدقلا ةيبرعلا .املع قرط منيح كنذو .ميركلا نارقلا لوزن لامتكأ
 ىنضملا مهثحب ءانثأ ىوغللا سردلا نم بورد نيملسملا ءاملع نم مهريغو

 .نآرقلا زاجعإ رارسأ نع .

 12١ءصلخلا ةيبرعلا « ءانبأل ةيوغللا ةقيلسلا نآرقلا ةيبرع تدحت دقف
 نع ثحبلا مهداق نيذلا ءاملعلا الؤه لوقع ًاضيأ ثدحت امك مه

 ةغللاب لب 0 ةيوغل بلارع ف ةدبلا لا .نآرقلا زاجعإ ' 955

 .ىرخألا

 راطخلل ةيلاثم ةروص نيملسملا دنع .ءلثميلازي امو .نارقلا ناكو
 .ىرخألا تاغللا نم اهريغ نود ةيبرعلا ةغللا هب تدرفنا ىذلا ىوغللا

 .؟.5 - 7.8 /4 ناويحلا )١(

 ل/امؤ 



 باطخلا ةرهاظ نم اوقلطنانيذلاءاملعلا ءالؤه نم دحاو ظحاجلاو

 نم ةيبرعلاب ةلص نم اهل امب «ةغللا» رهاظ ةجلاعم ىلإ هزاجعإو ىنآرقلا
 مث نمو ,ىرخأ ةيحان نم ةيعامتجاو ةيناسنإ ةرهاظ ىه شيح نمو ؛ةيحان
 ةغل زاجعإ ىهو ىناسنإلا ىوغللا ركفلا خيرات ىف.ةييرف ةرهاظ ماما فقو
 لاصتالا رهاظم ىف اهسفن ةغللا مادختسا لباقم ىف ىنآرقلا باطخلا

 ..تاستالا

 هذه درجيو للحي فيك ىه ظحاجلا تهجاو ىتلاةلضعملاتناكو

 ىف ةغللا مادختساو نآرقلا ةغل زاجعإ نيب ةيبرعلا ةغللا ىف ةديرفلا ةقالعلا
 .عمتجملل ةيمويلا ةايحلا

 رظنلاىلع هدنع موقي ماع جهنم نم ظحاجلاقلطني اذه ددصو

 :داعملاو شاعملا ةلاسر ىق هلوق نم كلذ انل حضتي .ديرجتلاو ءاطقتسالاو

 بكر ىتلا عئابطلا هيف كل فصاؤ انأو كيلإ اذه ىباتك كل تفلأف»

 ىلإو ءنودوستم اهيف مهف .مهلك اياربلا اهيلع ترطقو ,قلخلا اهيلع

 .نوقفتم اهنع دلوتي امب ةفرعملا ىفو نورطضم مهسفنأ ىف اهدوجو

 للعلا امو,.لزانملا مهب توافتو تالاحلا مهب قيفتفت فيك كل نيبم مث

 ناك ىتمو .هريغل ًاببس نوكي ىذلا ئشلا امو (ًاضعب اهضعب بجوي ىتلا
 ٠ .لوألل ام الإ هيف ىناثلا نوكي ال ىذلا ببسلأ امو .هدعب ام ناك ىلوألا

 , باستكالا نيبو لوألا عبطلا نيب ام قرفو :ىناثلا نكي ملو لوألا ناك امبرو
 كلذ ىف كل مسارو ...كلذ فلتخا ملو .ًايناث أعبط ريصت ىتلا ةداعلاو

 كل ضار ريغ مث ...هببسو هتلع اهنم لصأ لك عم كل نيبو ًالوصأ
 كل مسرأ ال مث ...عورفلا نم ىملع هغلب ام كلل ىضقتأ ىتح لَوضألاب
 .١2!«ةعيبط لك ىف لوقعملا رمألا الإ كلذ

 لوصألا ديرجت مث ,عورفلا ءاصقتسا ىلع مئاقلا ىملعلا جهنملا اذهب
 ةلزتعملا دنع ليصأ جهنم وهو لقعلا مكحو ىلقعلا رظنلا لالخ نم ةماعلا
 اذه لالخ نم ةغللا ىلإ رظني نأ نامثع وبأ لواح ,"!ههنم دحاو ظحاجلاو

 ,ةه ه- 4/ ١/ .داعملاو شاعملا ةلاسر .لئاسرلا (١1

 .اهدعب امو 088 ص .هراثآو هتايح ظحاجلا ,ىرجاحلا هط عجار (؟)
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 اهتروصو ةيعامتجالا اهتفيظوو ةيلاصتالا اهتعيبط نع فشكيوو جهنم ا
 .عمتجملا ىف ةيلصاوتلا اهتروصو ؛ميركلا نآرقلا ىف ةيزااجعإلا

 هدنع ةغللاو ,ةغلل ةيعامتجالا ةفيظولا ديدحت ىلإ اذه ىف قلطني وهو
 هتجلاعم لالخ نم كلذ ودبيو 5مه!عم آمتعانة عع ةقوطنملا ةغلللاىه

 نايبلا نأ ىرنس حلطصملا اذهل ةماعلا هتيؤر لالخ نمو «نايبلا» حنلطصم

 هلئاسوو نايبلل هروصت ىف ةغللا تلتحا نإو ,ةغللا ريغو ةغللاب .ثدحي
 .نايبلا لئاسو نم اهريغ نود اهصخي هنأك ىتح .ًايلع ًاناكم .هقرطو

 كتشو ىنعملا عانق نع فشك ئش لكل عماج مسا نايبلا» :لويقي
 ىلع مجهيو .هتقيقح ىلإ عماسلا ىضفي ىتح ربمضلا نود باجحلا

 رادم نأل ءليلدلا ناك سنج ىأ نمو .نايبلا كلذ ناك ام ًانئاك هلاوصحم
 .ماهفإلاو مهفلا وه امنإ عماسلاو لئاقلا د اهيلإ ىتلا ةياغلاوو رمألا
 كلذ ىف نايبلا وه كلذف ىنعملا تحضوأو ماهنإلا تفلب ئش ىأبف
 «)1١. عضوملا

 00116ءاناع عماج كلش وه ظحاجلا دنع نايبلا حلطصم نأ اذه ىنععمو

 نأ الولو ,عمتجملا ىف غيلبتلا لئاسوو لاصتالا قرط لك عمجي .ءاعع#
 نم» و «ناك ام ًانئاك» لثم تارابعو صنلا اذه هيف درو ىذلا ىوايسلا

 نإ تلق .نايبلا لئاسو نيب كلذ الت ىذلا لضافتلاو «ناك سننج ىأ ٠
 : كلذ عمو .ىرخألا نايبلا لئاسو نود ةقوطنملا ةغللا لثمتي ناك ظنحاجلا
 نأ دكؤت دق ,ماهقإلا ٠ .مهفلا :لئاقلاو ,عماسلا :لثم تاملك لامعتسا نإف
 ىف هدنع ىتأت .لاق امك «ظفللا» وأ ةقوطنملا ةغللا وأ قوطنملا ماالكلا
 .ىرخألا نايبلا لئاسو نم 1 ماقملا

 لو ضقنت ال .ءايشأ ةسمخ .ظفل ريغو ظفل نم ىناعملا ىلغ تاللالدلا
 ىم ست ىتلا لاحلا مث .طخلا مث .دقعلا مث ةراشإلا مث .ظفللا اهلوأ :ديزت

 )١ ( :نييبتلاو نايبلا ١/ 5/.
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 الوفانصألا كلت ماقم موقت ىتلا ةلادلا لاحلا ىهةبصنلاو ,ةبصُنلا
 ظ .(١!«تالالدلا كلت ىلع رصتقت

 .ظجاجلا اهامسأ امك«تالالدلا فانصأ نع صنلا اذه ةغايص اندعأ اذإف

 موهفحب لصتي اميف 1100ه آنه عاننةانع طعم ةثيدحلا ةيوغللا ةيرظنلا قفو ظ

 لئاببو نس ةثالث اندجول وأ '!هلئاشوو هقرطو ©همدسصان من ءهانم» لاصتالا

 :ىهو آ1ْ»عانذةا665 ةغللا ملع اهب متهي ظحاجلا اهركذ ىتلا سمخلا لاصتالا

 ةقوطنملا ةغللا حلطصم لداعي ظحاجلا دنع حلطصم وهو .ظفللا - ١

 زيمي ام» هدنع ظفللاف .نآلا ةغللا ءاملع حالطصا ىف 50012 1

 .24!«ناسنإلا ىنب نم عماسلل» وه وأ :(7«ناويحلا رئاس نع ناسنإلا

 ةبحاصملا 11و ةيمسجلا ةكرحلا لداعت هدتع ىهو .ةراشإلا- ؟

 ضبقو قانعألا كيرحتو ةافشلا ئلو نافجألا رسكو بجاحلا عفر»لثم.مالكلل

 .'"!«بكنملاو بجاحلاو نيعلابو سأرلابو ديلاب» نوكت وأ .("7«هجولا دلج
 دنع 17711160 106 ةبوتكملا ةغللا حلطصم هلداعيو .طخلا- ؟

 .ناسنإلا جئاوح نم باغ اهنولع ليتدلاو لوقي امك رفو :ةفللاء ابلغ

 دق امئ هتايسن نمأي ال امل انزاخ هلعج ةئاوعأ نيبو ةنيب الوصوم اببسو
 14! هن ةطاعتالا قلكتو ةعمجو هنقتأو"ةظفحو هأضحأ

 ىهف ةبصنلا امأو ,.(؟!طخلاو ظفللا نود وهو .تآسخلا وهف دقعلا امأ

  قلخ ىف رهاظَك لْذَو َدَّيَلا ريغب ةريشلملاو ظفللا ريغب ةقطانتا لاخلا

 01 تضألاو تايبسلا

 ١/-75. :نييبتلاو نايبلا.(١)
 (2) دم مصصممسم عدا م11, آ01ءاملمصقتتن 01 ]دم ع. ةقل 1128. 8.2

 .5 - اله ١/ :نييبعلاو نايبلا (")
 .ثحبلا اذه ىف ظحاجلا دنع ىوغللا توصلا موهفم ليصافت رظناو .04 ١/ ناويحلا (4)
 تاسارد .بوجحم ةمطاف ًاضيأ رظناو 1131113338 “ع 510:1, 0م... 2. 6(.122)

 ١54 - ١806 ص :ةغللا ملع ىف
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 عونتتو فلتخت هقرطو نايبلا لئاسو وأ تالالدلا هذه فانصأ نأ ويغ
 :ليقر ابق دا !(قتم انيق

 ةيلحو .اهتبحاص ةروص نم ةنئاب ةروص ةسمخل ا هذه نم دحاو لككلو
 ىف ىناعملا نايعأ نع كل فشكت ىتلا ىهو :اهتخأ ةيلحلةفنلتخم
 نعو.اهرادقأو اهسانجأ نعريسفتلا ىف اهقئاقح نع مث .ةلنجلا
 امعو ءراضلاو راسلا ىف اهتاقبط نعو .اهماعو اهصاخو .اهصئاصخ

 (١١«ةحرطم ًاطقاسو ًاجرهب ًاوغل اهنمد نوكي
 ىري لاصتالا وأ نايبلا قرط ىف فالتخالا وأ لضافتلا اذه ىلع ءاانيو

 ىف ملكتملل ةيمسجلا ةكرحلا وأ ةراشإلا عم كرم رتشي دق مالكلا نأ لظحاجلا
 ءامت نم سأرلاو ديلاب ةراشإلا نسح» و هنايبو هحيضوتو ىنعملا ؛لاصيإ
 :لوقي انايحأ هيلع ةراشآلا مدقتت دقو .''!«ناسللاب نايبلاا نسح

 ىه نامجرتلا معنو ءهل ىه نوعلا معنو .ناكيرش ظفللاو ةراشإلااو»
 .!')ع«ظخلا نع ىنغت امو .ظفللا نع بونت ام رثكأ اصو هنع

 وأ ءىعامتجالا قافتالا وأ ةعضاوملاب طبترت مالكلا ةلالد تناك ااذإو
 ًاضيأ ةراشإلا نإف :'*!سانلا تاداع نم مالكلا ىف لمعتسم اب لوبقي امك
 ةروص تاذ نوكت نأ ةراشإلا ودعت لهو» كلذ ىف مالكلاعم قفتت
 (١0«اهتلالدو اهتاقبط فالتخا ىلع ,ةفوصوم ةيلحو ةفورعم

 ةيناسنإ ةرهاظو ءلاصتا ةليسو وه ظحاجلا هروصت امك اذإ نايبلا
 اهروص تفلتخا نإو ىناسنإ عمتجم لك ىف ةدحاو ةلئاسوو ؛ةيعاستجاو
 ىنيد دعب هل نايبلا موهفم نأ ريغ ءرخآ ىلإ عمتجم نم اهتعضاومو
 ةصيصخ وهف كلذ عمو ١١4 سانلل نايب اذه «نايب» نارقلا نأل :ًاضيا

 الا :قباسلا ردصملا 01

 ال8 ١/ .قباسلا ردصملا ((؟)
 //8 ١/ .قباسلا ردصملا (5
 "2١ - "4١ /”“ ناويحلا ا(4)

 // ١/ :نسيبتلاو نايبلا )8.١

 4+١ ةبآ : :ءارمع: لأ ةروس )



 ناسنإلا قلخ نآرقلا مَّلَع نمحرلا # هللا هقلخ امك ناسنإلا صئاصخ نم

 . 7١1ه نايّبلا هَمَلَع

 نم ىحوب تلزن ةينيد ةلاسر ةروص ىف ًانايب كانه نأ كلذ ىلع بترتي
 ىغبني ةلاسرلا هذه نكلو .سانلل زجعم ىوغل ىوتسم ىف نكلو .ءامسلا

 اذه إظ ؛ليصوتلا وأ «نييبتلا» هب طينأ ىذلا لوسرلا ةفيظو ىهو مهفت نأ

 .("74 مهيلإ كوت ام ساثلل نّيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو ) و (")4 سائل غالب

 دنعنايبلاموهفملًاقبطلاصتالاةيلمعل ةماعلا ةروصلا نأ ىأ

 :ىلاتلا وحنلا ىلع ظحاجلا دنع حبصت نآرقلاب ةلص نم اهل امبو .ظحاجلا

 )١( تايآلا :نمخرلا ةروس ١ - 4

 )( ةيآ :لحنلا ةروس 414
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 ةغللا نيب تاقالعلا هذه للحي نأ روصتلا ايل اقبظ ظحاجلا لواح دقو :
 .ةيناسنإلا اهتروص ىف ةغللا نيبو.نارقلا اهب قطن امك.ةيزاجعإلا اهتروصو

 ةغللا ةيهامل هروصت راطإ ىف اهل ىدصت دقف زاجعإلاةيضق امأ
 هبيف فلآ ,ىذلا «مظنلا» » ىلإ كلذ عجرأو ,ةيبولسألاو ةيبيكرتلاو ةيداملا
 ىف» هنأب ناويحلا هباتك ةمدقم ىف هفصوو «نارقلا مظن» مسالا اذهب ًاباتك
 .(١!«هبيكرت عيدبو هفيلأت بيرغو نارقلا مظنل جاجتحإلا

 ىف هتقيرط تناك فيك ىردن آل مث نمو ؛باتكلا اذع اَننيلإ لضني هلو
 حلطصم هدنع «مظنلا» حلطصم نأ نظلا بلغأو .مظنلا عوضوم ةجلاعم
 تاملكلا مظن ىلع لدي «نايبلا» حلطصم لثم 0011661176 2 عماج
 توياقييعوس زيي يتم يسوي دج اهعاضوأ فالتخاو اهبيترتو
 او .بيكرتلا ىف ةملكلاب ةملكلا ةقالعو ةدرفملا ةملكلا ىف تاوصألا
 :ركي امشمو هيف رقما لقتنأ نق ىهانحلا هنمف هتمف .تاقبط مالكلا مظن
 ةهتشيو هيحاص هب.باعي نأ غلبي ال هنأ الإ ,ناسللا ىلع ةفلكلا ضعب هيف
 ناك افصو كلذ نم ملس اذإ مالكلا نإو ؛هيلع ظفحيو كلذ ىف ةركأ
 ولعي بتأرم ىلنع أضيأ ءافصلا نإو .هيلإ راشملاو هب راشملا حيصفلا
 .(""”ذاجعإلا ناك اهيلإ ىهتنا اذإ ةياغ هل نإو اضعب اهضعب

 لام نم عاجلا راجت مالكلا مظنب اهتلصو ريياعملا هذه قفوو
 راطإ ىف كلذ لكو .هفالتخاو هعونتو ىناسنإلا مالكلا ىلإ ىنآرقلا نايبلا
 هتلصو .نايبلل هروصت قا غيلبتلاو لاصتالاب ةغللا ةقالع ىف ةماعلا هتيرظن
 .(؟!«ناييللاب نايبلاو: مامشأ امك :ؤأ. :سانلا مالكو ,نآرقلا زاجعإب

 ىتلا ةيعامتجالا ةيوغللا ةرهاظلا ميمص ىف انب لخدي ناسللاب نائيبلاو
 وأ .ظفللا وهو .نايبلا لئاسو وأ تالالدلا فانصأ ةمدقم ىف اهعضي
 ةيجولويسفلا هيتفصب ةعيبط نم أدبي ظفلل هروصتو ,.ةقوطنملاةغللا

 4 ١/ :ناويحلا
 .594 ص :قباسلا عجرملا .ىرجاحلا هط (؟)
 ؟ ١ :نييبتلاو نايبلا 2( ١
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 ةبصقلا يف توصلا رمازلا يرجي امك .توصلا يرجي» ثيح ةيئايزيفلاو
 ردق ىلع وأ طغضلا ردق ىلع توص ءاوهلا طغاضت ىتحو ,خفنلاب
 ةراينغ نم ودبيو ,توصلا نم ىكيتسوكألا بناجلا وه اذهو (١!«بقثلا
 ةعيبطلا ق رعت ناك ةئأ ء اوهلاطغاضت نع هثيدحو ةقباسلا ظحاجلا

 ملعب فرعي اميف تاوصألاو ةغللا ءاملع ةسرديام وهو :توضلل ةيئابايفلا

 ًاليصفتو ةقد رثكأ ةقيرطب 8عمان5انع 5 ىكيتسوكألا تاوصألا

 .('!لاح ىأ ىلع ةيحوملا ظحاجلا ةرابع نع

 م111ءان12ع0 قوطنم تؤوضص:ةثأ ىوقللا تّوتسلا نصئاضخ ةربأ نم لعلو

 ىلإ ظحاجلا ريشيو .ىناسنإلا 5م6ءءاط 3ممة:80ن5 قطنلا زاهج نع ردصي

 :مالكلا فرعي َوفَو هلوقب ًالامجإ كلذ

 ناسللا لامعإو فورحلا عيطقت ةهج ىلع فوجلا نم توصلا جورخ وه
 .'')«ءامالك سيلف ةفصلاو روصلا هذه ريغ ىلع ناك امو نيتفشلاو

 ىلع هرورم مث ,فوجا نم ءاوهلا جورخ ةجيتن ثدحي مالكلا نأ ىأ

 ىتلا ىه قطنلا ءاضعأو نيتفشلاو ناسللا ىلإ لصي ىتح قطنلا ءاضعأ

 كاردا ىف فقر تادحو ةروص ىف هيلكشتو توصلا عيطقتب موقت

 . ثياتعاتاة نال ىقطنلا تاوصألا ملعب ىمسي اميف ,قطنلا ةيلمعل حضاو

 جاتنإ ىف ةماهلا ةيلمعلا نأ ىلع تاوصألا ءاملع عمجي ثيح +5

 ] تاوصألا مظعم نأ ىلا ددصلا اذه ىف نوريشبو سفنتلا ةيلمع ىه مالكلا

 نيتئرلا نم نوكتي ىئناوه رمم لالخ ىرجي ءاوهلا نم رايت اهثدحي ةيوغللا
 ةدع عضاوم ىف كلذ متيو .فئالأو مفلا غارفو موعلبلاو ةيئاوهلا ةبصقلاو

 عيطقتلاو ضارتعالا اذهل ةجيتنو.نيتفشلا دنع هاهتنم ىتح ةرجنحلا نم ًاءدب
 .؟!ةيوغللا تاوصألا فينصتو ,فصو عيطتسن قطنلا ءاضعأ ةطساوب

 لوقيف ءقباسلا صنلا ىف هلمجأ ام رخآ صن ىف ظحاجلا حضويو

 )١( :ناويحلا ١/ ١5#
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 فيلأتلا دجوي هبو ,عيطقتلا هب موقي ىذلا رهوجلاو ظفللا ةلا وه تروصلاو
 روهظب الإ ًاروثنم الو انوزوم ًامالك الو ًأاظفل ناسللا تاكرح .وك“ت نلو
 .(١)(فيلأتلاو عيطقتلاب الإ آمالك فورحلا نوكت الو تدوصلا

 ةعظقملا . ةورحلا هذه وه سيل مالكلاف«ىرخأ ةوطخ نامدع وبأ وطَخَي اننهو
 ثادحولا هذهل بنيكرتلا ثدح اذإ الإ ,ًامالك كلذ نوكي ال انإو .ةةزيمملا
 حلطضم ةغللا ءاملع انييلع قلطيو :فورح لا حلطصم اهيلع قلطبي“ىتلا
 أ" ةةينبلاىا تيكرعلا لخاد توصلا ةفيظو ودبت ثيح ماينوفلا

 .ًامالك حبصي ىتح ظحاجلا لوقي امك فيلأأتلا وأ

 ناسنإلا ةردق نم - لبق نم انيأر امك - قلطنا دق ظحاجلا ناك ا.ذإو
 امك - ناسللاب نايبلا وأ ظفلل' صخي انه وهف .لاصتالا وأ نايبلأا ىلع
 تايلمعل ةجيتن الإ ثدحي ال مالكلاف. ,ًاديرجتو ًاليلخت ةظوخلم ةيانعبنلاق
 :ىهو ثالث 0 ,ةيبيكرتو ةيقطنو ةيجولاويسف

 .فيلأتلا - .عيطقتلا - ؟ ْ .توضلا - ١

 ني عن هرج خلا اورام دا لاول اسال
 تاوصألا هذه نأو ,ناسنإلا ىنب ديع قطنلا اضعأ نع ردصت صوتت

 ,ةزيمم ةيعمسو ةئيقظن صئاصخ اهيف ةدخو لكل ثيحب ٠ .لكشتو

 زد لدار وحامي نما .ىنعم هل فييلأت ىف لخدت تادحولا هلفو
 ض .لاق امك ًانحرطم

 اًمهو .ىوغللا م .انظنلا بناوج نم نيبناج كردأ "دق نوكي كلذب وهو

 ىأ دب 01 ةامنعاالكع ةغللا بلع هيلع قلطي اموأ . ىنعملاو تا

 وأ نييلاو كلا ىلا ظ00 نيف 0
 تاوصألاهذه نم فيلأتلا ثدحيو .لاق امك روشنملاو نوزوملا ماالكلا
 مل اقبط اهل لباقملا ىنعملل تاوصألا هذه ءاعدتسال ةجيتن ةعطقملا ةنزيمملا

 (3) 2"0هوصمت, 1.12., 0م. (ن11. 28. 66 - 7
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 حلطصم كلذ ىلع ةلالدلا مدختسي وهو .ةدحاولا ةغللا ءانبأ هيلع فراعتي
 :لوقي نايبلا حلطصمل ًافدارم وأ .ماعلا ىنعملاب «ةحاصفلا»

 وأةيدنهلا وأ ةيسرافلاب هسفن نع ربع نإو عيصف ناسنإلاو»
 (١١ءعيصف هل لاقي ةهجولا هذه نم ناسنإ لكف ...ةيمورلاب

 ,سانلا تاداع ىلإ عضخي لاصتالا وأ نايبلا مظن نم ماظن ىأ نأ ىأ

 نم فلأتت ©0046 ةرفش دوجو مزلتسي كلذ نإ مويلا لوقن امك وأ ءلاق امك
 ثيحب هيلع قفتم 5205015 زومرلا وا :51805 تامالعلا نم ددحم ماظن

 زومرلا هذه نم ةفلتخم تاليكشت نّوكي نأ ةرفشلا هذه مدختسي نم عبطتسب
 هذهو .ةدحاولا ةغللا ءانبأ نيب اهيلع قفتم ةنيعم دعاوقل ًاقبط.تاقالعلا وأ
 ريغ وأ ةباتكلا وأ قطنلا لثم ةفلتخم ًالاكشأ ًانايحأ ذختت تاليكشتلا
 .لبق نم اهل انضرعو ظحاجلا اهيلا راشأ ىتلا نايبلا لئاسو نم كلذ

 حرشلاىفهتقيرطبلواحيوهف ,مالكلا نعهشيدح مث ,نايبلا نع

 عيطقتلا ئئم ددحم 515:67 ماظن دوجوب لوقي نأ ليلحتلاو ليثمتلاو
 .ةيوغل ًاتاوصأ وأ ًافورح جتني عيطقتلا اذهو ةقوطنملا ةغللا ىف ىتوصلا
 . ةلباق زومرلا وأ تامالعلا هذهو .تامالع وأ ًازومر تقولا تاذ ىف ىهو

 . لمجو تاملك ليكشتلا اذه نع جتنيو .لوقي امك فيلأتلا وأ .ليكشتلل

 نيب مالكلا لقتني نا زومرلا هذه ةطساوب نكميو .رشنو رعشو تارابعو

 ليكشتلا ىف امهرودو ىفيظولاو ىقطنلا نيبناجلاب هيعو ىلع لديو
 اهدصر ىتلا ةماعلا نيناوقلا ضعب ةدرفملا ةملكلا ىوتسم ىلع فيلأتلاو
 .ةيبرعلا ةملكلل ىتوصلا ماظنلاب لصتي اميف

 فاقلا الو ءاظلا نراقت ال ميجلا نإف فورحلا نارتقا ىف امأف» :لوقي

 الو نيسلا الو ءاظلا نراقت ال ىازلاو .ريخأتو ميدقتب نيغلا الو ءاطلا الو

 لح



 ليلقلا ركذب ىفتكي دقو ءريبك باب اذهو .ريخأت الو ميدقتب لاذلاو داضلا

 17ج طرسي اهب ىتلا ةياغلا ىلع لدتسبي ىتح

 ىف اهعضاومو تاوصألا هذه نيب جراخملا براقت نأ رغشي انه وبهو

 لك ةعيبطب هتفرعم ىلع لدي اموهو ,ميقتسي ال ةيبرعلا ةملكللاءانب
 :ةيعمسلاو ةيقطنلا اهتاثوكم ثيح نم ةيوغللا تاوصألا هذه نم «ةتوص
 هيف ىفتكي ريبك باب اذهو» :هلوق ةعساو ةفرعم كلذ فرعي هنأ ىلع لذيو
 .('!«ىرجي اَهيلا ىتلا ةياغلا ىلع لدتسي ئتح ليلقلاا ركذب

 حلطصم لمعيسف ؛ةز/ةاة: مظنلاوأ بيكرتلا ىوتسم ىلع امأ
 :لوقي .ةرشابم ةروصب «مالظنلا»

 عقي ال رعشلا نم تيبلا ظافلأ تناكو ءاهركتسم رعشلا ناك اذإود
 تناك اذإو ءتالعلا دالوأ نيب ام رفانتلا نم اهنيب ,ضعتبل ًالثامم اههضعب
 ناسللا ىلع ناك .ًاقفاوم ًايضرم اهتخأ بنج ىلإ اهعقوم سيل ٍةسملكلا
 لس ء ءازجألا محالتم هتيأر أم رعشلا دوجأو ,ةنوم رعشلا كلذ داشنت| دنع

 :ادحاو اكيليس كبنض انحاوأ أغارفإ غرفأ دق هنأ نم كلذ ملعتف ,جراخملا
 ءازجأو مالكلا فورح كلذكو .. .ناهدلا ىرجي امك ناسللا ىلع ىرجتي وهف

 ةفلعخم اهارتو .ةلهنس فطاغملا ةئيلو :اسلع ةقفتم اهارن زعشلا وم :ثيبلا
 ةنيل ةلزهنم اهارع ىرخألاو .هدكتو نانسلنلا نع -قشت:.ةهركعشم ةهيايتم
 .''!«ماظنلا ةلسلس ةيتاوتم ةتبطرو

 مالك ناكأ + ءاوس مالكلل ةيبيكرتلا تاقالعلل روصتلا اذه ىلع بترتتيو
 نأ .ةباطخو ًارشنو ًارعش ًاينتف ًامالك م أ -:دعب اميف ئرنس امك - ًاليداع

 فينأتلا وأ بيكرنلا تايوتنم نيب ةيزهوج ةرزصي زيه امك ظحاجلا

 م20:عانع5د ةيتوصلا :ةفلتخملا ةغللا مظن ندب قرغإ راع وا ةفاعشملا

 مظنلا وا ةيبيكرتلاو 7107م0010عإ' ةيجولوفروملاو م002010عإن ةيجولونفلاو
 ,5ء:2001ع5 ةيلالدلا مث ءنارقلا زاجعإ ىف ةيرظن هيلع ماقا ىذلا
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 اهنم ماظن لك نأ ىنعمب ةلصفتم ةروصب لمعت ال ةفلتحملا مظنلا هذه نأو
 مظنلا ةيقب نع حصاو لالقتسا هل وأ.رخآلا ماظنلا نع ةلقتسم هروصب لمعي
 بصت مظنلا هده نأ فرعي ناك هنكلو .ةغللا لامعتسا ىف ةصاخ .ىرخألا

 آ10عانا5ا1 ةزن5اع7 ىوغللا ءاظنلا وه لماكتم قسانتم دحاو ماظن ىف ْ

 ةيحان نم ةنيعم ةغلب صاخلا ىوغللا ماظنلاو .ةيحان نم ةيناسنإلا تاغلل
 .اهفالتخاو تاغللا قافتا نع هثيدح دارطا هدكؤيو كلذ ىلع لدي .ىرخأ
 هدنع ةغللا لامعتسا نأل :ناويحلا ةغلو ناسنإلا ةغل نيب ةحضاولا قورفلاو

 تاناويحلا ضعبل ًايهتي دقف ٠ .غيلبتلاو نايبلا هب دوصقم عاو لامعتسا وه

 نأ اهنكمي ىتلا منغلاك .سانلا فورح جراخل ةكراشملا ةغللا تاوصأ نم

 باستكا ةلحرم لبق لافطألا ةنسلأ ىلع أيهتي ىذلاك وأ «ءام» قطنت

 قَعللا تارضأ هيشت تاوضأ اهلكف ء ابآبو .«امامو مهلوقك ,ةغللا

 !١![مالك وأ ةغل تسيل ىهف ىلاتلابو .ىوعللا ماظنلل عضخت ال اهنكلو
 نطادف أب ينيب اميف ةيقطنلا بويعلا ضعب نع هثيدح كلذ لشمو

 .قطنلا بويع نم اهريغو ةسبحلاو ةأفأفلاو ةمتمتلاو ةغثللا لثم مالكلا

 نولصاوتبو اهباحصأ نومهفي دق سانلا وأ عمتجملا نأ نم مغرلا ىلعو

 نم هل ىغبني امو .ىتوصلا ماظنلا نع ًاجورخ هدنع لثق اهنإف .مهعم
 !؟!نايبلاو حوضولا

 ىلاصتالا اهيقشب ظحاجلا دنع «ناسللاب نايبلا» ةيرظن لمتكت اذهبو
 نم ةيلمع لوصأ قفو ةيرظنلا هذه 3050:26:60درج دقو ىليلحتلاو

 ىف اهركذ ددرتي ىتلا ىرخألا تاغللاو ةيبرعلا ةغلل ةعساولا هتاظحالم

 .اهريغو ةينايرسلاو ةيدنسلاو ةيدنهلاو ةيمورلاو ةيسرافلا لثم هتافلؤم

 ىلإ لوخدلل دعتسي . اهتفيظوو اهماظنو ةغللا ةيهامل روصتلا اذهب وهو
 ,ةغللا ةسارد لوقح نم نيساسأ نيلقح ىف ةصاخو عساولا ةغللا ملاع

 رثنو رعش نم بداآلا تالاجم ىف ودبت امك هغلل ىسفلا مادختسالا امهلوا

 ١١ | بنسيبتلاو نايبلا ١> “5 5١14
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 اذه روصو ءىعامتجالا اهراطإ ىف ةغللا مادختسا امهيناثو ةبءاطخو
 .هعونتو مادخحتسالا

 ةيبولسألاو ةيلامجلاو ةينفلا اهتروص ىف ةغللا هتسارد ىرخأ ةرابعب ,ىأ
 .مادختسالا اذه عونتو .عمتجملا ىف ةيموي لاصتا ةليسوك ةغللا ةساارد مث

 قايسلا ةيرظن قفو ىأ ءلاقم ماقم لكل وهو ءدحاو لصأ قفو ؛كلذو
 ىناثلا مسقلا ىف هجلاعنس ام وهو (0021[ 01 83 ةغلل ىعاممتجالا

 .ثحبلا ادنه نم

 ؛ ظحاحلا دنع ةيعامتجالا تاجهللاو ىوغللا عوننلا .- ؟

 ةغللا نيبةقالعلا 128]50610عات1ؤ665 ىعامتجالاةغللاملع سر.دي

 تاسبالملاو فورظلاب ةيوغللا ةينبلا لاصتا ىدم ؛قدأ ةرابعب وأ عم-دجملاو

 ىذلا ةغللا ملاع نإف مث نمو اهعوقو تقو اهب طيحت ىتلا ةيعامتجالا
 ةيحبلاوةيوخهللاةيسنلاتةلد ينم اةقالعتا هلع انو شوجاب

 . نآ ىف نيلمع رمألا ةقيقح ىف سرامي امإ ةيعامتجالا
 لوألا امأ . 1طعمرعانعمل ىرظن ىناثلاو ءمدماتءهأ ىناديم ىلمع لو,ألا

 ةيوغللا ةداملا عمجي ثيح.هتغل سردي ىذلا عمتجملا ىلإ جورخلا ىف لنثمتيف
 ىه ةداملا هذهو .ةغللاب نيملكتملل ةيمويلا ةايحلا عقاو نم اذه عاتنذانع

 ثثيح .ىعامتجالا ةغللا ملاع لمع نم ىناثلا قشلا عوضوم حبصت  ىتلا
 .اهل ًافصاو اهيف ًالمأتم اهل ًاصحاف ةداملا هذه فنصي

 ةيوغللا ةداملا عمج ىف ًازراب ًارود ملاعلا اذهل ةيصخشلا ةربخلا بعملاتو

 ميهافم نم راطإ ىف كلذو.ىرخأ ةيحان نم اهليلحتو اهتساردو.ةيحاان نم

 اهتفيظوو اهل ةنوكملا رصانعلاو اهتعيبطو ةغللا لوح ةقيقدو ةحضاو ةيرظن
 ضرب نم وأ ةغللا ءانبأ نم عماسلاو ملكتملاب كلذ ةقالعو ةيعامججالا

 .(١)هئانبأ نم اوسيلو عمتجملا ىف نوشيعيو ةغللا هذه نوملكنتي نم
 ةقالع لوح ةيرظنلاو ةيلمعلا قئاقحلا هذه نع ًاديعب ظحاجلا نكي ملو

 [1ن0ل5دم, 8. ث., 50ع1[1281015]10ع5و, 8 1 6 :عجار ( ١
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م كلذو .هيف ىوغللا عونتلا رهاظمو عمتجملاب ةغللا
 هتاظحالم لالخ ن

ع وأ .ةفلتخملا ةيمالكلا فقاوملاو ةباطخلاو نايبلاو ةغللا لوح ةريثكلا
 ةقال

 .ماع لكشب لاقملاب ماقملا

ىقبظلا بيكر تلا ةعيبط ةيلج ةروصب كردي ناك امك
 ىعامتجالاو 

ع دلو ثيح ةرصبلا ىف ةصاخو ؛هرصنع ىف ىمالسإلا عمتجملل
 شا

م عمتجملا اذهل ةنوكملاةيرشبلا رصانعلاةعيبط اذكو :هتايح مظعم
 ن

 ةايحلاب ةعساولا هتاربخ كلذ ىلإ فاضي ؛ةيوغللاو ةيعامتجالا نيتيحانلا

 مغرلا ىلع - ظحاجلا نكي ملف ,هرصع ىف ةيركفلاو ةيلمعلاو ةيعامتجالا
 نوسني نمك - ةلودلا لاجر رابكب ةلصو ةناكمو ةرهش نم هيلإ لصو امن

 نأ هيلع ريسيلا نم ناك كلذلو ؛ةعضاوتم ةيبعش لوصأ نم اوردحنا مهنأ
 ميلاقأ نيب ًالقنتم ًابيجع ًالغلغت عمتجملاو سانلا تاقبط ىف لغلغتب

 ةغللاب اهضعب لصتي ىتلا ةايحلا هوجو نم ريثكل ًاسرامم ةيمالسإلا ةلودلا

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا سانلا ةايحب اهضعبو .ركفلاو ملعلاو بدألاو
 ملع ءاملع نم ملاع ديرفلا جيزملا اذه نم نوكت مث نمو .(١!ةيداصتقالاو

 لعلو .انيش هيع ىئاسنإلا ىوقللا ركفلا خيرات فرعي ال ىعامتجالا ةغللا

 ةقداص ةروض انيديأ نيب عضت هلئاسرو هبتك ضعب نيوانعل ىلجعلا ةرظنلا

 ىف ىمالسإلا ىبرعلا ىعامتجالاو ىقبطلا عونتلا اذهل ظحاجلا ةفرغل

 :لاثملا ليبس ىلع اهنم ؛ةرّضع
 .ىلاوملاو بزعلا نايك .ةيناندعلاو ةيناطحقلا باتك - ١

 .ةالولاو ةاضقلا باتك - 4 ٠ .ءانجهلاو ءاحرصلا باتك - م

 .راجتلا باتك - 5 .ءاسنلا باتك - 6

 .نييتفملا تاقبط تاعي .نيملعملا باتك - ٠١

 .صوصللا باتك - ١ . :ىراوجلا باتك -

 .هلامعأو ظحاجلا ةايح نع ثحبلا اذه ةمدقم ىف اهتركذ ىتلا عجارملاو رداصملا عجار )١(

 ةريزج ىراحصو نادلبلاو ىراربلا ىف هلوهت فصي ثيح ٠/ 4١. :ناويحلا :اضيأ رظناو

 .كلذ ريغو ماشلاو مورلاو برعلا



 .راطشلا قالخأ باتك - ١ .نيليفطلا باتك - ١

 (١).ةلخبلا باتك - 4 .ناصريلاو ناجرعلا باتك - ١7

 لصو اهضعبو ءدقف اهضعب ةريثك اهريغو لئاسرلاو بتكلا ه.ذهو

 اهلكو «نييبتلاو نايبلا» و «ناويحلا» ,نيريبكلا هيباتكب كيهان: ءانيلا
 ىوغللا عونتلا روصو ؛عمتجملاب ةغللا ةقالع لوح ةرشابم تاظحال.ممضت
 هدنع حضاو روعش ىلع لدت ىهو ,هسفنب اههصما قع اهدص:ر ىتلا

 عضي ظحاجلا نألو ةيعامتجالا ةينبلاو ةيوغللا ةينبلا نيب طابتراللاىدمب
 هدنع ةغللا ةفيظو نأل .هتالاو نايبلا لئاسو ةمق ىف «ناسللاب نإايبلا»

 ناك مأ :نآرقلا لثم .ًازجعم ناكأ ءاوس نايبلا ىه - لبق نم انرشأأ امك-
 هراطإ ىف ىوغللا عونتلا اذهةسارد ىف ذخأ دقف ءرشبلا مالاكنم
 .ةيعامتجالاو ,ةيوغللا هللعو هبابسأ ًادصر .هل ًارسفمو ًاللحم ىعانمتجالا

 ثدحلا دصر ةرورض وهو .حيرصو حضاو أدبم نم. ىقلطني اذه ددصصو

 :لوقي ٠ .عقو امك 5م6ععا) 61 ىسمالكلا

 ,بارعألا مالك دسفي نحللا نأ امك .نيدلوملا رداون دسقي بارعالا نأ»

 كلتو .جرخملا كلذو .ةروصلا كلت هتبجعأ امنا ! مالكلا كلذ عمااسنأل

 .('!ةداعلا كلتو .ةغللا

 .(ه١117 ت) ماظتلا قاحسإ ىبأ هذاتسأ مالك لجسي كلذ ىلع ءانبو
 مجاه ًابلك نإ ظحاجلا لوقي ءهنم باعمسا امك ةلزتعملا لاجر رابك نم وهو
 تنك نإ» بلكلا ًابطاخم قاحسإ وبأ لاقف .هدراطو .هيلع حلأ و «ماظنلا

 ةميهب تنك نإو ضايغلاو ىراربلاب كيلعو عابسلا عم بهذإف ءعبس
 .'!«مئاهبلا توكس انع تكساف

 ركنت الوو :لوقيف .ثدح امك ىوغللا ثدحلل هلقن ىلع ظحاجلا قلفعيو

 لقأ ملو «عبس تنك نإ» ىلوق نم ؛نرحلم لوقب هنع ىتباكحو ىلوق

 .ةيدنه 7 ط 8١. - 05 /" :ءابدألا مجعم .ىومحلا توقاي عجار ()
 .787 ١/ :ناويحلا ((؟)
 .؟5م87 - 787 ١/ :قباسلا ردصملا (()

١/١ 



 ديري ظحاجلاو .وحنلا اذه ىلع ةرابعلا هذهب قطن ماظنلا نأل !١!«اعبسو

 ىذلا ىعامتجالا ةغللا ملع ئدابم نم ليصأ أدبم قفو كلذ لجسي نأ
 ثيح نم هبحاص هب قطن امك ىوغللا ثدحلا ليجست ةرورض نأ ىري

 قفو ظحاجلا لوقي امك وأ .2'!ىوغللا هاوتسمو ةيقطنلا هحمالمو هبيكرت
 ظ - :«ةداغلا كلتو ةغللا كلتو جرخملا كلذو ةروصلا كلتو

 جرخملا كلذبو .ىوغللا بيكرتلا ةروص «ةروضلا كلتب» دصقي وهو
 هب تجرخ ىذلاىوغللا ىوتسملاىأ «ةغللاكلتدو «قطنلاةقيرطو

 .ملكتملا اهمدختسي ىتلا ةيوغللا تاداعلا ىأ «ةداعلا كلتدو .ةرابعلا

 .667[16815 اهسفن ةغللاب نيملكتملا نم هريغ نع هزيم دق ىتلاو

 نم اهل امب ةغللا نأ اضيأ ظحاجلا اهب نمؤي ىتلا ةيرظنلا ئدابملا نمو
 هدنع ةغللاف : 1دهعانتد نع كقهوع ىوغللا ريغتلا ًادبمل ةعضاخ عمتجملاب ةلص

 ءاوس اهب نيملكتملا تاجاحلًاقبط ريغتت امإو ءلاح ىلع تبشثت ل

 ريغت كلذ ىلع ليلدلاو .هنع ةجراخ وأ عمتجملا ىف ةيلخاد تاريئأتب

 ربعت دعت مل ىتلا ةيلهاجلا ظافلألا نم ريثكل اهطاقساو .ةيبرعلا ةغللا

 تلحو ,ىالسإلاركفلا عم قفاوعت ال"ىتلا وأ :ةيمالسإلا ميهاقملا نع

 تارشع ركذب هذه ريغتلا ةركف ىلع للدنوهو .ئرخأ ت املك اهلحم

  تاملك اهلحم تلحو .لامعتسالا نم ةيبرعلا اهتطقسأ ىتلا ظافلألا

 ."'!ةيمالسإلا ظافلألا ءامدقلا ةيبرعلا ءاملع هيلع قلطي.اميف ئرخأ

 50012] ةيعاشتجا ةرهاظ ظحاجلا دنع مالكلا نإف ةماع ةروصبو

 :لوقي ,عمتجملاو سانلا تاجايتحال اقبط ىنعمو ىتبف ريغتت 83

 ريداقمو مهمالك جراخمو مهظافلأ روص تفلتخاو .سانلا مالك رثك»

 ةرثكلو .مهتاجاح ةرثك .عطقلاو دملا ىفو .ةدشلاو نيللا ىف مهتاوصأ

 اهسفن ةحفصلا :قباسلا ردصملا ١
 آ12607. 1ع دأان0)' 01 !ةقعان 38عام ذ(5 5050فل 0مل :عجار (؟)

 ]مط 180 2

 12 50ءاوأنس عانتكأنع5 5ءاعءاعل ظعدلتسع, ل 6]' م1210 3:10 5.

 56 ا 6 ا  ناويملا أ



 عاستا ردق ىلع تعستاو ,مهظافلأ فيراصتو مهرطاوخ ترثك مهتاجاح
 .(١!«مهتفرعم

 روصل هعبتت نمو ءوحنلا اذه ىلع سانلا مالك ءارقتساو ةظحالم نمو

 ًاماع ًانوناق ظحاجلا عضب ,ةغللا ريغتو آممعاند عع ا/ةقعأإل ىوغللا عونتلا

 :لوقي ىعامتجالا ةغللا ملع نيناوق نم
 ,("!«تاقبط ىف مهسفنأ سانلا نأ امك تاقبط ىف سانلا مالكو»

 ةغللا نع نوثدحتي امدنع ىعامتجالا ةغللا ملع ءاملع هيلع قفتأ ام وهو

 . !!1.ةموان3 عع ةه0 50ز3] ءاد55 ةيعامتجالا تاقبطلاو

 ةيبرعلا نيب تاقالعلا نم ةكبش ةماقإ ظحاجلا لواح كلذ ىلع ء اتبو

 ةيعامتجالا تاجهللا وأ .ًانايحأ اهيمسي ناك امك بارعألا ةغل وأ ىحصفلا
 :ةيبرعلا نم تقثبنا ىتلا 156ع10023] 01316ءا5 ةيميلقإلاو 500131 16 عا5

 نكت مل بوعشو ممأ نيب ةيبرعلا راشتناو ىمالسإلا حتفلا دعب ةصاخ
 .مألا اهتغل ةيبرعلا

 ال ىتلا نايبلا تايوتسم ةمق ىف نآرقلا ةيبرع عضي ظحاجلا نألو
 ىف برعلا ةقيرط ىلع تلزن اهنأب هفارتعا عم رشبلا ةغل ىف ققحتت

 زوشتتم وهو روثنملاو نوزوملا مالكلا عيمج فلا دن دق» نارقلا نأ الإ :مالكلا

 مظعأ نم همظن راص ةقيكو ,عاجسألاو راعشألا جراخم ىلع ىفقم ريغ

 .5!« ججحلا ربكأ نم ةفيلأثو ناهربلا

 صلخلا ةيبرعلا ءانبأ وأ ودبلاو بارعألا ةيبرع عضي كلذ لباقم ىف
 ةغللا كلت نأل »كلذ ةيبرعلل ىرشبلا مادختسالا ةمق ىف 7131176 معدل ع5

 ىف اهل تعمتجا ىتلا لاصخلاب ع تدرطا 9 توتساو تداقنا امنا

 نمو :ةيبرعلا ةغلل ىلصألا نطوملا ةيبزعلا ةريزجلا ىف ىأ 207 «ةريزجلا:كلت

 .؟5؟- 7١ /4 :قباسلا ردصملا )١(
 ١/ ١144. :نييبتلاو نايبلا (؟)
 1من عأ11, ءعاعق, 5010112 عان165(15 2.14,16,19,20,28,34.:عجار (1)
 ."87 ١/ :نييبتلاو نايبلا (4)
 .159 ١ :قباسلا ردصملا (6)



 هلوقب مهبطحو صلخلا برعلا مالكل ىوغللا ىوتسملا اذه فصب مث

 ةطوخسم أظافلأ. حاحقألا بارعألاو بيطلا فلسلا بطخ ىف دجأ أوو

 كلذ دجت ام رثكاو اهركتبسم ًالوق الو ًائيدر اعبط الو ةلوخدم ىناعم الو

 .نيبدأتملا ةعنصلا لهأ نمو .نيفلكتملا نييدلبلا بطخ ىفو نيدلوملا بطخ ىف

 ريبحتلا جاتن نم أ باضبتقالاو لاجترالا ةهج ىلع مهنم كلذ ناك ءاوس

 !١!عريكقتلاو

 لهأو صلخلا بارعألاو ءاحصفلا برعلا مالك ءاج كلذ ىلع ءانبو

 ىميلقإلا عيروتلا ةمق ىف زاجحلا لهأو شيرقو برعلا تالاجر نم ناسللا

 نيف سيل تا كولا انا ونال ظحاجلا دنع ةيبرعلا تاجهلل ىعامتجالاو

 اانا دا ع .عامسألا ىف ذلأ لوقا الو عتمأ وه مالك ضرألا

 عامتسا لوط نم نايبلل اميوقت دوجأ 9339 ىايسلل قتفأ الو ةميلسلا لوقعلاب

 ١"!«ءاحصفلا ءالقعلا بارعألا ثيدح'

 هدعب نم ةيبرعلا ٠ املع ةرظن ىه بارعألا ةغل ىلإ ظحاجلا ةرظنو

 .برعلا اهجتف ىتلا راصمألاو ندملا ىف ةيبرعلا راشتناو حبفلا دعي ةصاخ

 اهعيلهاج ىف برعلا لزت لوو : (هال١8 ت) يديبزلا ركيوبأ لوقي

 ىتح ةقيلسلا ىلع ملكتتو ةيجسلاب اهقطب ىف عربت 0
 ىقنلاو ىطبنلاب ىبرعلا طلتخاف .نيواودلا تنودو راصمألاو نئادملا تحتف

 عقوف نادلبلا طقاوسو ممألا نم طالخأ نيدلا لخدو .ىسرافلاب ىزاجحلا

 ١"!«ماوعلا ةنسلأ ىلع نحللا أدبو مالكلا ىف للخلا

 هدنع قا اهدنع فقوت ىتلا ظحاجلا تاحلطصم نم« نحللار »حلطصمو

 2/5 ينفك قاعتف ىلع لدي نايبلا حلطصم لثم (0116ع[1076 [ع272 ماع حلطصم

 ىلع ةلالدلل 1.12عان1[15 [(عز27 ىوغل حلطصمك ءديبع فايضتإن هنأ ويب

 ١ مل ' ىباسلا ردصملا 4
 ١" ىبيباسلا ربصملا ١ 6+١

 “ :9ص ماوغلا نحن 1
 ىحنلا نك ناسبسل و نايبلا عجار ا "/ ١ هداص فرغتلا ناسل اضن رظنأ مارال

 66ه 7-0-0 نجل هذام وحلم ابدوتل دنع رناصم ةمح  ةييرغل كلل ناهويو . « نحل و *"



 ىف ءاوس .صلخلا برعلا ةيبرع وأ ةبودبلا ةيبرعلا عاضوأ ىلع ,جورخلا
 لباقم ىف كلذو .ًاعيمج اهيف وأ ةلالدلا وأ وحنلا وأ فرصلا وأ توصلا
 نم ءاوس برعلا ريغ ةقيرط ىلع هدنع لدي ىذلا 4همه-: ةنكّللا حلطصم
 ىلع بترت دقف مث نمو .اهمادختساو ةيبرعلا قطن ىف نيدلوملا وأ مجعلا
 مهتاقبط قالتخاب سانلا مالك فالتخاو تانكُللا روهظو نحللااعوقو
 ظحاجلا لواح ىتلا ةيوغللا تاعونتلا نم لئاه مك .مهنهمو مهنتفاقثو
 ةيبرعلاب ةلص نم اهل امب ةيعامتجاو ةيميلقإ تاجهل ةروص ىف انهدصر
 ملة يبرعلا نأل ,صلخلا برعلا ةغل وأ 5:ةصلدت0 1ة0عانة عن ىحصفلا
 اهنإو ءسناجتم ىوغل ىوتسم قفو .راصمألا وأ ةحوتفملا دالبلا ىف رشتنت
 ةيميلقإلا وأ ةيبرعلا تاجهللاب اذكو.دالبلا لهأل ةيلصألا تاغللاب :ترثأت
 :لوقي اذه ددصو .راصمألا تحتف ىتلا ةيبرعلا لتابقلل

 كلذلو برعلا نم مهيف ةلزانلا ةغل ىلع نوملكتي راصمألا لهأ نإد
 .(١)«رصمو ماشلاو ةرصبلاو ةفوكلا لهأ ظافلأ ىف فالتخالا دجن

 ةيوغللا تاعونتلا هذه روصت دق ظحاجلا نأب لوقلا نكمي ةماع ةروصيو
 :ىلاتلا وحنللا ىلع

 ةريرجلا ىف هيميلقإ تاجهل
 حتفلا لبق ةيبرعلا

 هس دل تاكل

 تانكل تانج اسس ل
 7 ةاساخلا تاجهل | | تاجهل | | تاجهل
 هماعلا 3 ةينهم | | ةماعلا | | ةصاخلا

 .18 ١/ :نييبعلاو نايبلا ((1)
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 هريزجلا لحاد دعب ىهو .ةيبرعلا تاجهللا وأ ةيميلقإلا تاجهللا امأ
 هراشإلاب ىهتكي امنإو .ًاريثك ظحاجلا اهل ضرعتي ملف .حتفلا لبق ةيبرعلا
 هصئاصح ضعبو ةيبرعلا تاجهللا نم كلت وأ ةجهللا هذه نطوم ىلا

 همامتهاي ترثأتسا ىتلا ىهف ةيعامتجالا تاجهللا امأو .''!ةيقطنلا
 ةيجولونفلا اهحمالم دصري نأ لواح مث نمو .ةيعامتجالا تانكّللا كلذكو

 .ةيمجعملاو ةيبيكرتلاو ةيجولوفرملاو
 :هلوقب ةصاخلاو ةماعلا ىتقبط موهفم ددحيو

 ةوشحلاو نيحالفلا ىنعأ تسل ىنإف ماوعلا ركذأ ىنومتعمس اذإو
 رئازجلا ناكسو ءلابجلا ىف داركألا اضيأ ىنعأ تسلو .ةعابلاو عانصلاو

 ناليجو ناقوق لثمو .نايلطلاو رببلا ممألا نم ىنعأ تسلو .راحبلا ىف
 :عبرأ سانلا عيمج عم ةروكذملا ممألا امنإو .جنزلا هابشأو جنزلا لشمو

 .جمهلا هابشأو جمه نوقابلاو مورلاو دنهلاو سرافو برعلا

 ةقبطلاف ءانقالخأو انبدأو انتغلو انتوعدو انتلم لهأ نم مارعلا امأو
 ةصاخلا نأ,ىلع انم ةصاخلا ةلزنم اوغلبي ملو .ممألا كلت قوف ىتلا
 ا"!ءأضيأ تاقبط ىف لضافتت

 ةيبدأو ةيوغلو ةينيد ريياعم ىلإ صنلا اذه ىف ظحاجلا دنتسيو
 ريع .ةصاخلا ةقبطو ةماعلا ةقبط ددحي ىكل .ةيراضحو ةيلقعو ةيقالخأو

 ىهو .تاقبط ثالث نيب قرفي هنا

 .نهملاو فرتللا تاحضأ ةقبط ىأ.ةعابلاو عانصلاو نيحالفلا ةقبط - ١

 ةقبط غلبت الو جمهلا هابشأو جمهلا ىلع ولعت ىتلا ماوعلا ةقبط - ؟
 ةصاخلا

 ماوعلا اهغلبي ال ىتلا ةصاخلا ةقبط - *“

 .تامسقلا ةددحم ملاعملاةحضاوف نهملاو فرحلا باحصأ ةقبط امأ

 ١ ناويه عجار 9802

 قيودا واييلا ١ اب ١



 لعلو .ضومغلا ضعب اهديدحت بوشيف ةصاخلاو ةماعلا ناتقبطلا امأو
 شيعت تناك ىتلا ايندلاو ىطسولا تاقتبطلا ,ةماعلا ةقبطب دصقي ظحاجلا
 نكرت الو ليلق ملعلاو ةفاقثلا نم اهظحو ,ةيمالسإلا ميلاقألاو ن.دملا ىف

 ,١!ريطاسألاو تافارخلا اهيلع رطيست امنإو ءلقعلا ىلإ اهماكحأ ىف
 تاجيدلاوشافللا ضصخا فشعرست امبرةيوغللاةيحانلا ميشو

 .(؟!رثكأو رهظأ وه ام عدتو ةغللا لصأ ىف لقأ وه ام لمعتستو
 ءارعشلاو ءاملعلا نم فلأتت ىتلأ ةصاخلا ةقبط لباقم ىف كللذو

 نيفقثملاةقبط نم مهريغو ؛ءاهقفلاو نيملكتملاو ةفسالفلاو , بانتكلاو

 اهنم ةقبط لكل نأب زاتمت نيفقثملا ةقبطو ماعلا رظنلاو ىأرلا بااحصأ
 :لوقي , اهمالك ىف ددرتو رودت تارابعو طاقلأ

 0 يام .مهينج تيظح طاقلا موش لكلاو»

 ] 11 را ل راسن كلا ربثك ىناحلا برق معلا
 حكانتلا لثم .مهتنسلأ ىلع ترجو مهعئابطب تلصتاو مهبولق ىلإ ,تقبس
 لبعجملاو رماقلاو هتاببلاوعابلاو جافدلاو خيل ظلاهميتلا جازملاو جئااتنلاو

 ..نادجولاو نالاطبلاو

 انتوعدو انتلم لهأ نم : اضيف ره ًابيرغ ناك نإو مالكلا اذه نم ًالاكشأو
 ني ٍبربلكتماو بمايلا الإ هلمعتسي الو ءانروهمجو انماوع دنع وه كلذكو

 :ل ومي ا 0: تقل عسي اقم اهمادنختسا

 مالكلا ةعانص ف ًاصئاخ تمد ام مالنا دو ظفلأ نأ ىرأود

 نر 4 لبسي وأ ةيلخ ىف نيماكدلا ظافلأ ىلإ رقتفي نأ ملكتلاب عجب

 )١ ( رك :ناويحلا # ١ -. ١

  ) 9:نييبتلاو نايبلا ١/ "
  )6ابا د :ناويحلا
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 هثيدح ىف وأ ؛هتمأو هدبعو هلهأ ةبطاخم ىف وأ راجتلاو ماوعلا ةبطاخم
 ظافلألا بلجي نأ أطخلا نم هنإف كلذكو .ربخأ اذإ هربخ وأ ثدحت اذإ

 لاقم ماقم لكلو ,لخاد مالكلا ةعانص ىف ىهو ماوعلا ظافلأو نا
 . ١ !«لكش ةعانص لكلو

 نيملكتملل ةيوغللا تاعونتلاو ةغللا ةعيبطل همهف ظحاجلا دكؤي كلذبو
 كلذ رهظي ءاهب نوملكتملا اهايحي ىتلا ةايحلا عباط لمحت هدنع ةغللاف ءاهب

 ةجهل نيب .رخأ ىوغبل ىوتسمو ىوغل ىوتسم نيب تادرفملا فالتخا ىف
 لخدت ىرخأ لماوع ىلإ نطفي هنإ لب . ىرخأ ةيعامتجا ةحيلو ةيعامتجا

 بحاصت ىتلا ةيتوصلا بن :اوجلا لشم ؛ةنيعم ةيعامتجا ةجهل زيمت ىف

 ةجهللا بحاص اهب قطني ىتلا ظافلألا ىف لثمتت ال ىتلا ىأ ,مالكلا

 نطوملاو نسلا لماع كلذكو .ًاضافخناو ًاعافترا توصلا ةلاح ىف امغإو
 .2("!«نادلبلاو نانسالاو مغنلاو روصلا تفلتخا نإو» لوقي امك وأ ,ىلصألا

 ثيح نم ةيعامتجالا تاجهلل ةيمجعملا صئاصخلا ىلإ تتفتلا امكو
 ةنكل ىف ةصاخو .ةيتوصلا بن :اوجلا ضعب ىلإ اذكو تادرفملالامعتسا

 قطنلا صئاصخ ضعب ىلإ ًاضيأ تفتلي ءدعب اميف ىرنس امك ,مجاعألا
 :لوقي ةيعامتجالا تاجهللا ضعب ىلع ةلالدلا ىف مجعملاو بيكرتلاو

 : نأ كايإف ؛بارعألا مالك نم ةردانب - هللا كظفح - تعمس ىتمو»

 . ىف نحلت نأب اهتريغ نإ كنإف ءاهظافلأ جراخمو اهبارعإ عم الإ اهيكحت
 كلت نم تجرخ .نييدلبلاو نيدلاوملامالك جراخم اهتجرخأو اهبارعإ

 .ماوعلا رداون نم ةردانب تعمس اذإ كلذك ءريبك لضف كيلعو ةياكحلا
 وأ ءبارعإلا اهيف لمعتست نأ كايإف ماغطلاو ةوشحلا حلم نم ةحلمو
 كلذ ناف :ايزساحرشم كيفدوع اهل لم وأ ادفع اظفل اهلا ريشتت

 بهذيو .هل تديرأ ىذلا نمو اهتروص نم اهجرخيو ءاهب عاتمإلادسفي
 .!'!« اهل مهحالمتساو ءاهايإ مهتباطتسا

 تيح ١5 -8/1١:نييبتلاو نايبلا اضيأ رظنأو "55 - "54 /# :قباسلا ردصللا (1)
 .ةماعلا ةبطاخم ىف ةصاخلا ظافلأ لامعتساب مالكلا ماقم اهباحصأ فلاخ ىتلا بطخلا نم جذامن ركذي

 )١(الحيوان '/ 6 ١
 مو /6 17417 ١/ :ناويحلا اضيأ رظنأو ١٠١/ ١66 ”١8 .نييبتلاو نايبلا (6)
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 :اهباحصأ اهب قطن امك.ةيوغللا تاعونتلا روصي ثيح.«ءالخبلا» هباتكل .تغايص ىف كلذ قبطي امو , ليلعتلاو فصولا اذهب ىفتكي ال وهو ٠

 ًالودعم اظفلو برتحم ريغ امالك 3 انتحل باتكلا اذه 7 متدجو أرد
 باتكلا ..ه ضغبب بارعإلا ل كل ابكت انإ انأ ارملعاف ءهتتهج نع
 ءاحشاو ءالخبلا ىلقاعتم مالك نم ًامالك ىكحأ نأ الإ ,هدلح نع هجرخيو

 ة .١١1عسايلعلا

 ىعامتجا زيمب هنأ ثيح نم مالكلا نأ ىري ناك ظحاجلا نأ ودبيو
 هب شيجت ام ملكتملا نع ىدؤت ةعومسم ةيسفن ةروص أضيأ وهف ؛,ىتبطو
 دق ىذلا نحل نم عقي امع رظنلا ضغب سيساحأ وا فطاوع نم هسفن
 كلذلو .مالكلا ىف سكعنت ان قةيبييقتلا ةروسسلا ملهم اسوء قيكي
 ةيعقأولا ةايحلا نم ةعزتنم لمجو تارابع ىف «ءالخبلا» هباتكك غاص
 نوحلم اهنم ريثكو فرصت نود اهتبثاو ظحاجلا اهعمس امك .هللاطبأل
 وج باتكلا ىف عاش لب .بيكرتلا ىف ىحصفلا ةيبرعلا عاضوأل فلاخمو
 دجن - لاغملا ل يبس ىلع - كلذ نمق ,ابيكرتو أ ظفل ةزابعلا ىماع
 :ةيتآلا لمجلاو تاارابعلا

 .« ؟مويلا تيذغت » -1

 .«؟حلام وهف هديرت ال ري - 5

 .« عمست ام هملع نم اذه. -- *
 .«ةمامعلا لبق نم ىتأ امنإ نوكي نأ هلعل» -- ع
 .«كتعيأر دق ىنأ تيلو 4
 .«؟ اذام ديوتاو ا 1

 .«ىتتوهاط دق ىبايلوأ - 11

 .«عيشي سيل هسفن وه» - 8
 .«هيلا هتملسا انا ىنسيلروو ج5

 .«انعم ىشق انأر املف» - ٠

 )١( ص :ىرجاحلا هط .ءالخبلا 2١.
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 .«لزعمب ىنع سانلا عامجإ نأ نظأ تنك ىنأ ىب امنإا»- ١

 .« المتحم نوكي نأ كلذ ىسع ناكل» - ١ ؟

 .«صيمقلا ديدج ناك اذا ناكو» - ١7

 .«فلخلاب تنقيأ ىلام تييرعأ ضم درك نأ لكوتلا ناك نإ» - ١4
 ١6 - انلكأ دقل ءالقثلا ءالؤه بهذ دق ول» «.

 .ه تنك نأ دعب نوكت ال اذكف ,تنكف نكت مل امك» - 1
 ٠١ - ؟قوسلا ىف لكأت» «.

 .«كرضع لهأ نم اذخاو ىدنع تنك نأ ىلع ىتوملت الفواح 4
 .«سرع ىف انك ذيبن كدنع ناك ول» - 6

 عب سيستم لاناوةقئانع نعش نأ كقريشأ ىقاو ح

 وأ ةيربخلا لمجلا ءاوس ؛ةيبرعلا فلاخت تارابعلاو لمجلا هذه مظعمو
 ةادآانمًالدب ,1710080108 ميغنتلا ىلع دمتعت ىتلاةيماهفتسالا
 .عمس امك اهبتكو اهعمس دق ظحاجلا نأ ىلع لدي اموهو .ماهفتسالا

 «انأ سيل هلثم بيكرتو :ةتماغلاو ةعباسلا ةلمجلاو ىلوألا ةلمجلا لغم
 .ةعساتلا ةلمجلا ىف امك .«تسل» نم ًالدب

 لمعتسي ىتلاو .نمزلا ىلع لدت ىتلا بيكارتلا كلت كلذ ىلإ فاضي
 . ىف امك ,ئحصفلا ةيبرعلا ةقيرط ريغ ىلع (لعفلا + دق) ملكتملا اهيف
 ديا وعارف انافعبب يقمع نال دق: .بهذ دق ول» ةسماخلا ةلمجلا
 رتم امهدحأ عوقو نأ ريغ. ىضاملا ةغيص ىف «لكأ »و «بهذ» نيلعفلا

 اب ءالؤه بهذي نأ دعب الإ ثدحي نل لكألافءرخألا عوقو ىلع

 .(لعف + دق) ملكتملا نمز نم بيرقلا ىضاملا ةغيص ىف بهذ لعفلا
 بيكرت نأ ىأ.« انلكأ دق انك» دصقي ملكتملاف «انلكأ دق» بيكرت امأ

 ىضاملا ىلع ىأ .(لعف + ناك + دق) بيكرتلا ىلع لدي (لعف + دق)
 ىضاملا ىف اعقو نيلعف نم ةبكرم ةينمز ةغيص تنوكت ىلاتلابو .ديعبلا
 .امهنيب ملكتملا زيم مث نمو .رخآلا عوقو ىلع ًابترتم امهدحأ عوقو ناكو

201) 

 )١(البخلاء: تاحفص ١48 -11١- «" - -ال- م9 - ”"خ- "هه ١١95- ١46-
 م١ - !!!١6 - املا - 51١١.

 - ةؤوهلا



 «لكأ» ىناثلا لعفلاو ,بيرقلا ىضاملا ىف «بهذ» لوألا لعفلا عضو نأب

 ىحصفلا ةيبرعلا اهفرعت ال ىتلا بيكارتلا نم وهو ,ديعبلا ىضاملا ىف
 .ىرخألا لمجلا نم ددع ىف كلذ لثمو .وحنلا اذنه ىلع

 ىماعلا .+للا كلذ آضيأ «ءالخبلا» باتك ىف رظنلا تفلي ام نأ ريغ
 ةروص ئطعت ئتلاو :ظحاجلا اهمدختسا ىتلا ةغللا هسكعت ىذلا ىيعشلا
 رعشي ءرملا داكي ىتح .ةماعلا مالكب لصتي اميف ةصاخو «ةايحلاب ةضبان
 ىلع ةلادلا ظافلألا لالخ نم سانلا نم ةقبطلا هذهل ةيمويلا ةاايحلاب
 ' .ىعامتجالا مهكولسو مهسبالمو مهبارشو مهماعط

 دحأ نموكشي ءليشب راد بحاص ناسل ىلع ءانج ام كلذ ن مف
 :لوقي , اكيص الالغتسا هراد لغتسي نيرجأتسملا

 .لافقألا بذجو لافقإلاو قالغإلاو عتنلاو جورخلاو لوخدلا رثك اذنإود
 ريماسم تعزنو ,شوبلا فعاضتو تازرلا تعلقتو باوبألا تمشبفت

 .(7١عةزر لك تعزنو هّبض لك تعلقو :باربألا
 ةماعلا همدختست ام لقني لب ؛مالكلل ىماعلا وجلا اذهب ىفتكي ال وهو
 :لثم ةمعطألا انا قف

 لصبلا :تاركلا ,ةثلثملا ,قرملا ءسرمغلا ؛ةيلجفلا :ةيبنركلا :ةسيروإلا

 ا"!ريثك اهريغو نعيبخلا
 ظحاجلا فقوت ىعامتجالا ةغللا ملع رظن ةهجو نم كلذ نم مهأ لبعلو
 عاطقو صوصللا نم ةفئاط مهو .«نيدكملا» ةفئاط ماما بايتكلا ااذه ىف

 كلذ ىف اومدختساو:ةايح ةليسو سانلا ىلع لايتحالا نم تذختا «.قرطلا
 ىلإ ةبلغلاو فنعلاب بالتسالاو ,ةوقلا مادختسا نم ىتش قرطو بيلاسأ
 وأ مهلاومأ ىلع لوصحلل مهيف ةقرلاو ةمحرلا زئارغو سانلا ةلفغ لاالغتسا
 .!'!.هعاتم ىلع ءالليتسالا

 ةيعامتجالاو ةيوغللا ةايحلا نم ًاعون ةفئاطلا هذه ىف ظحاجلا دجو .دقو

 )١( ص :ىرجاحلا .ط ءالخبلا 87 - 617.
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 ةضاخ ةيزسةغل ةفئاطلا ذهل تتاك ذا . ليجستلاو فقوتلاب ةريدج
 ايهلمعتست ىتلا ةغللا كلت ىلع حلطصلا اذه لديو. ١١ [نلءرسبو:14 5مءععاد

 ىفخت نأ لواحتو هباقع نم برهتو عمتجملا ةطلس ىشخت سانلا نم ةفئاط

 .مهريغو تاباصعلا لاجرو صوصللا ةغل لثم ءاهرمأ هنع

 اهانعم فرعي ال تارابعو تادرفم فئاوطلا هذه لثم عنطصت ام ةداعو

 هيلإ أجلي ىذلاو ءاهنع فشكيو مهب لصتي مل نم وأ ,مهنم سيل نم
 ةلمعتسملا تاملكلا ضعب تالالد نوريغي مهنا ةداع ةغللا هذه باحصا

 تالامعتسالا ىلع دمتعت ةديدج تالالد اهئاطعإب ةكرتشملاةغللا ىف
 ةيبنجألا تاغللا ضعب نم ةذوخأم تاملك اهيف لمعتست دقو ,ةيزاجملا
 هذهو .ًاعارتخاتاملكلا ضعبعرتخت دقو .,ةفرحم ريغوأ ةفرحم

 ىف نأ ظحول دقو :ةدوضقم تاريغت ةغللا هذه لكم قحلت ىتلا تاريغتلا
 الو ,تارابعلا وأ تادرفملا نم كرتشم ردق ةفلتخملا ةيرسلا تاغللا هذه
 صوصللا ضعب قلطي ثيح .ةدحتملا تايالولاو انوروأ تانفل ىف اًمينم

 ةقورسملا رهاوجلا ىلع نولديو ,ذهع« ديلج»ةملك تارهوجملا ىلع اهيف
 ٠ ١ .1100!'2هعء «نخاسلا ديلجلا» ةرابعب

 . نأسل ئلع ءالخبلا ىف ظحاجلا انل اهلقن امك نيدكملا ةغل تناك اذكهو
 | :لاقف ,مهب هتفرعم ىدم نع مهدحأ هلأس امدنع ديزي نب دلاخ وه مهنم دحاو

 ىف قبي مل مث ؛ىنس ةثادح ىف راجاك تنك انأو مهفرعأ ال فيكو»
 ناوناب الو ىناغاك الو ذاحش الو هتقف الإ ضرعتسم الو ىنارطخم ضرألا

 ناكو الإ ليطسإ الو ىديزم الو رولف الو بعشم الو ءاوع الو ىسرق الو
 الو ىبعك ضرألا ىف قبي ملو ؛ةنس نيثالث ىرؤكزلا تلكأ دقلو :ىدي تحت
 .("!«هيلع ةفارعلا تذخأ دقو الإ دكم

 5١14. ص :عمتجملاو ةغللا ءنارعسلا دومحم (؟)
 :أاضيأ رظناو 5١ - 5١ ص قباسلا عجرملا )١(

 5عا] ةانعط 1131: عدتعأ, 12ع (311غ 01 101 عاتع. 2. 269.
 قحلملا مجعملا ىف صنلا اذه ظافلأ ةلالدو ريسفت رظناو .45 ص :ىرجاحلا .ط ءالخبلا (1)

 .ثحبلا اذهب
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 ةديصقلا ةيرسلا ةغللا هذه مجعم توح ىتلا ةلثمألا حضوأ نم لعلو
 فلد وبأ لوستملا نجاملا رعاشلا ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف اهبتك ىتلا ةليوطلا
 سأر ناساس ىلإ ةبسن «ةيناساسلا ةديضقلا» مساب ترهتشاو .ىجززحلا
 كلك اب هوبأ دهع"سرفلا كولم دخأ ناك نأ نوعديو» ىلعألا مهدجو :نيدكملا
 ,لابجلا د اهاعري حار آمئغ هسفنل ىرتشاو جرخف :كلذ نم فنأف هيخأل
 هيلإ بست مث :كلذب كلملا هوخأ ريعف قرطلا عاطقو صوصللا رشاع ثيح
 .ىدكتلاو ةذؤعشلاو ةيضوضللا لامعأ نم ًالمع رشاب وأ ,ىدكت نم لك

 ىف ةلماك ةديصقلا هذه (ه4755 ت) ىبلاعشلا روصنم وبأ ىور دقو
 .(١١اهظافلأو اهتاطحلصم حرشو «رهدلا ةميتي» هباتك

 نم ًافرط انل لجس ثيح .اهمامأ ظحاجلا فقوت ىرخأ ةفئاط كانهو
 ليفط» وأ «سئارعلا ليفط» ىلإ ةبسن «نيليفطلا» ةفئاط ىهو ءاهمالك
 مئالولل ًابلط سانلا دشأ نم ناكو .نافطغ نم ناك هنإ لاقيو «شسارعألا

 هيلإو ءكلذ لعف نم لوأ وهو .اهيلإ ىعدي نأ ريغ نم اهيتأي سارعألاو

 ْ ديلا 20" .2!نويليفطلا بسني
 (م515تآ)ىومخلا توقاي هركذء«ًاباتك نيليفطلا نع ظحاجلا بتك دقو

 ودبيو :باتكلا اذه انيلإ لصي ملو .هبتكو ظحاجلا تافلؤم نم ركذ امْيِق
 كتانفلا ىبأ ناسل ىلع هعضو ذإ ءهنُم ريسي ءزج وه ءالخبلا ىف هركذ ام نأ
 مهنم نيليفطلاو سانلا ضعب ىلع بيعي ىذلا ءراطشلا وأ نايتفلا ىضاق
 ءالخب دحأ- قثراحلا هنم ذختي ام"ؤهو :ماعطلا لوانت ىف مهتقيرط ةصاخ
 .هماعط ىف هل سانلا ةكراشم وأ ماعطلا ميدقت مدعل ًارربنم - ظحاجلا

 كتافلا وبأ لاق ام كلذ نم ىنعنميو :ىثراحلا ناسل ىلع ظحاجلا لاق
 طق دحأ عم لكآ مل ىنإو ءنايتفلا :ىضاق لاق ؟كنافلا وبأ نمو :اولاق
 ,راطشلاب حبقي ئشف .هحبقو هعّئش ام ضعبو .همذ ام ضعب هنم تيأر الإ
 لاق امف :اولاق :تاتويبلا لهأو تاؤرملا باحصأ ىف ناك اذإ هب كنظ امف

 ا - ”604 /7 :رهذلا ةميتي رظنا(١)

 . ١/ ١5 - "48 ص .الا ص :ىرجأ“'١ .ط .ءالخبلا (؟)

 8م1١ -



 اماكل الو الاسرم الو افاشن الو الاشن نوكي ال ىتفلا :لاق كتافلا وبأ
 الو امقلحم الو اليرغم الو اروّقم الو اكالد الو اضاّقن الو اصاصم الو
 عاطْقلاو عاطللا:كتافلا وبأ يأر ول فيكفءارضخم الو امّملم الو ارسم
 نفيضلاو فيضلا لمتحأ هللاو انأو ... لوحملاو عافدلاو دادملا .شاهّتلاو

 .(١!«شارلا نم ىلع نوهأ لغاولاو ليبدرجلا الو طومغللا لمتحأ الو
 ةصاخلا تاغللاو ةيعامتجالا تاجهللاب ظحاجلا مامتها ًاضيأ دكؤي امو

 «داوقلا تاعانض» هتلاسر ىف ًاضيأ ءاجام وحنلا اذه ىلع ىوغللا عونتلاو
 ةلاسر ىه امنإو :ةرشابم ةلالد اهاوتحم ىلع اهناونع لدي ال ةلاسر ىهو
 ةنهم فالتخاب مالكلا ىوتسم فالتخا ىلع للدي نأ ظحاجلا اهنم دصق

 قلطي ام وهو ءاهب صاخلا ىوغللا اهمجعم ةنهم لكل نأو ,هتفرحو ملكتملا
 (؟!ةيفرحلا وأ ةينهملا ةجهللا علطصم ىعامتجالا ةغللا ملع ىف هيلع

 لك نم فرط ةفرعم ىلإ ناسنإلا ةجاح نم كلذ ىلع بترتي امو ]32:عم»و

 .ةنهم لك بحاص ةغل لالخ نم همهفيو مالكلا كردي ىتح .ملع

 ةفلتخملا فرحلاو نهملا باحصأ نم اددع لأس كلذ هل ققحتي ىكلو

 بيبطو سئاس» :مهو مورلا دالب ىف ةقيلخلا عم اهدهش ةيبرح ةعقوم نع
 « شأرفو خابطو ىبارشو سانكو مامح بحاصو بدؤمو عارذو طايخو

 , نأ ودبيو .هتنهم ظافلأ ًامدختسم ةكرعم لا فصي مهنم دحاو لك ذخأف
 مالكلا فالتخا ىف هرظن ةهجو نيبيل ًاعضو ةلاسرلا هذه عضو دق ظحاجلا

 لب .ةكرعملا هب اوفصو ىذلا مهمالك ركذب فتكي مل هنأل ,ةنهملا فالتخاب
 ةغل فلتخت ملف .لزغلا ىف ًاتايبأ عنصي نأ مهنم دحاو لك نم بلط
 .اهمجعمو ةنهملا ظافلأب ًارثأتم ًاضيأ رعشلا ءاجف ءرثنلا ةغل نع رعشلا

 لبطصألا ةروصب ًاطبترم ةكرعملا فصو ىف «سئاسلا »مالك ءاج اذكهو

 مجعملا ىف صنلا ىف ةدراولا ظافلألا ريسفت رظنأو 58 - 57 ص :قباسلا ردصملا )١(
 :ثحبلا اذهب قحلملا

 (2) آ[ةماسدمل تع 5011 هم ءكأ. 2. 106,2. 121

 ًاضيأ رظنأو
 [1]10 نعد, لةصاأ, ثلل 12110010110 0 50101152 عانذ 5065 2. 6.
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 ظافلأ نم كلذ ريغو ريبنانألاو جورسلاو اهنع بارتلا ضفنو .بااودلاو
 قرشلاو ةعوللاو قشعلاو دجولا ىناعم غوصي رعشلاب لزغني نيح _ىعو.ةنهملا
 .(١)ةيادلا مئاوق هب دشت امو ريسلاو ماجللاو باودلا فلعب طبت رت لظافلأب

 هلمعب طبترت ظافلأ ىف ةكرعملل هفصو ةبيزلكلاب ةرتضإ كاوا وغمو

 ةيعوأ نم ناسنإلا مسج ىف امو .عضابملاو ةنقحملاو ناتسرامييلا ىف
 لزغلا ىف هتايبأ ىتأت كلذكو ديلا قورع نم وهو .لحكألا لثم ةيومد
 ضارمألا ةروصب هدنع ةعوللاو دجولا ىناعم طبترتف .ةنهملا ظافلأب ةرثأتم
 مالعأ ءامسأو .زجاحلا باجحلل ضرعي باهتتلإ وهو ماشرلاو لسلاا لثم
 .('!طارقبأو سونيلاج لثم بطلا

 ىبارشلا دمحأ .تلأسو :ظحاجلا لاق (رامخلا) ىبارشلا هلاق ام كيلإو
 :لاقف (ةكرعملا دصقي) كلذ لثثم نع

 ىفصي ام ردقب ناك امف .بارشلا تيب نحص رادقم ىف مهانيقل»
 تيمر ولف .مهانلتقف .2'!ةليطر نم قيضأ ىف مهانكرت ىتح اند ,لجرلا
 .«ناركس فنأ ىلع الإ تعقو ام ةحافت

 :تناكف لزغلا ىف اتايبأ لمعو

 رجهلا حدق ىف لصولا رمخ تقرقرو اعم ةذبن ىوهلل سأكب تبرش
 ىردص ىلع ىنزح تابارق تريسكف ابصلا اهعفدي نيبلا ناند تلامف
 (4!ردغ ىتنينقو نارجه قرودو ةعول ةلغ سأكلا جازم تاكو

 :ىرخألا نهملا باحصأ رعشو رثن ناك كلذ لئتمو

 ظنو اهغاص ىذلا وه ظحاجلا نأ ىف كش هجلاخيال ةلاسرلا هذهل ئراقتلاو
 نوملكتملا فلتخا كلذ عمو.ًاددحم اذجاو اققوم رافشب نأ كت دقو اهراعشأ
 .ىنهملا مهمجعم تادرفمو ةصاخلا مهتغلب نيرثأتم هنع ريبعتلاو هروصت ىف

 )١( :قباسلا ردصملا ١/ 8١ - 5879 .
 .587 ١/ :قباسلا ردصملا ()
 .بارشلا نم ًالطر عسي ءاعو :ةليطرلا ()
 ."ة. ١/ :داوقلا تاعانص ةلاسر .لئاسرلا .ظحاجلا (1)

 امم



 .ىعامتجاة غل ملاعل ةظحالم ةقدو ةيوغل ةربخ كلذ ىف هتفعسأ دقو

 ةيوغللا رظنلاةهجو نم ةماهلا ةروصلا هذه ىلع ةلاسرلا هذه تجرخأف

 ةقيثو :ىعامتجالا ةغللا ملع ىف ثحابلا ىدي نيب عضت ئهف .ةصلاخلا

 . ظحاجلا رصع ئف ىسابعلا عمتجملا نم فئاوطو تائف ةغل نع ةيوغل

 .ةماعلا اهب موقي ناك ىتلا فرحلاو نهم لا ضعبب لصتي ام ةصاخو

 تاييهبلاو ىرفالاةوفعلاب ظخاحلا ءايلطمأ ناك رجلا اًذِع ىلع

 ةيوغللا هتاظحالمو ظحاجلا مامتها فقي الو :ةصاخلا تاغللاو ةيعامتجالا

 هذه نع بناجألا ةظحالم ىلإ كلذ ىدعت لب ٠ ءمهدحو ةيبرعلا ءانبأ نع

 اهفصوو ؛مهتانكل روصف ؛ةيمويلا مهتايح ىف اهقطن اولواح نمم ةغللا
 تاقيط نم ةقبطلا هذهل ةيوغللاو ةيعامتجالاةايحلاراطإ ىفأ ايوغل

 .ثحبلا اذه نم ثلاثلا مسقلا ىف هلوانتنس ام وهو عمتجملا

 : مجاعألا تانكلو ظحاحلا - ؟

 ىلإ برعلا هيف مسقنا ًايلبق ًاعمتجم مالسإلا لبق ىبرعلا عمبتجملا ناك ظ

 نم ديدعلا وأ ةدحاولا ةرسألا اهنيوكت ساسأ ةيعامتجا تادحو وأ لئابق

 .لحاو يقوع لصأ نم رادحنألا وأ مدلا طابرب اهنيب اميف طبترت ىتلا رسألا

 ىه تناك ةيعامتجالا ديلاقتلا نم ةفئاط داقتعالا اذه ىلع بترت دقو

 ٠ ةيوازلا رجح ناكو ؛ةيجراخلاو ةيلخادلا ةليبقلا ةايح مظني ىذلا روتسدلا

 | ماحزألا ىوذ ةرصن ىلع موقت ىتلا ةيلبقلا ةيبصعلا وه روتسدلا, :اذه ىف

 .١4!نودلخ نبا لوقي امك ٠ هكله مهبيضت وأ هوركم مهلاني نأ ىبرقلاو

 نضال لا مدلاةدحوب ناميإلا اذه جاتن نم ناكو
 ةدحاولا ةليبقلا لخاة ةيغامتجالا تاقبطلا نيب تاقالعلا تمظن ديلاقتلا

 :ىه - تاقبط ثالث نم ًابلاغ - نوكتت تناك ىتلا

 نومتني نيذلا ؛ىقنلا مدلا ىوذ نم ةليبقلا ءانبأ مهو :ءاحرصلا - ١

 فرشلا مهلو .ةليبقلا ىف ةيطارقتسرالا ةقبطلا نوكت مهنفوءدحاو بأ ىلإ

 .ةسايرلاو
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 رارحألا امأف «ديبعو رارحأ نيرصنع نم نوفلأتي اوناكو :ىلاوملا -
 وم اوناكو ةرصنلاو ةيامحلا نيبلاط ةليبقلا ىلإ نوئجاللا ء 00

 مهقتعأ نيذلا كئلوأ مهف ةقبطلا هذه نم ديبعلا امأو ,ىلاوملا وأ .ءاقلحلا

 ريشيو « ءالولا طابرب مهب نيطبترم اولظ مهنكلو . قرلا رين نم مهتداس
 هذهل نينوكملا نيرصنعلا نيذه نم لكل «ىلاوملا» ةملكل ىوغللا ,ىنعملا
 (١١!ةقبطلا

 لئابقلا ىرسأ هلثمي ىبرع رصنع نم ًاضيأ نوفلأتي اوناكو :ديبعلا --

 دالبلا نم نوبلجي اوناك ءامإلاو قيقرلا نم ىنرع ريغ رضتع م نيغألا
 .اهريغو ؛:ةشبحلاك ةيبرعلا ةريزجلل ةرواجملا

 لاح ىف شيعت تناك هذه ديبعلا ةقبط نأب لوقلا ىلإ ةجاح ىف انسلو

 ًاناميإ هسنجو هتدحوب نمؤي ىذلا ىلبقلا عمتجملا اذه لخاد ةئيس ةيعامتجا
 ىعرلاك .اهاندأو لامعألا طحأ ىف ةقبطلا هذه نومدختسي اوناكو .ًاقيمع
 .اهب مايقلا نم ةداسلا فنأي ىتلا لامعألا نم كلذ ريغو ,لفاوقلا ةنسقرحو

 نأ ًانايحأ ثدحي ناك دقف ءمدلا ء اقنو فرشلا ىلع صرحلا كلذ عنمو

 ىف ىري ناك مالسإلا لبق ىبرعلا عمتجملا نكلو .هتمأ نم ىبرعلا (جوزتي
 ًامساهترمث ىلع نوقلطي اوناك اذلو .ىفاكتم ريغ ًاجاوز جاوزبلا اذه
 .(")«ادلوم» وأ «انيجه» ةمألا نم يبرعلا نبا ىمسف .ًاصاخ

 ىف اهرثأ دي ديبعلا ءالؤه نيب لصفت ىتلا ةعساولا ةوهلل نااكو

 ًالوصأ مضت تناك ىتلا ةيرشبلا رصانعلا هذهل ىوغللا رثألا نم لييلقتلا
 ةبعامكجالا مهتايح ىف مهتداس نودلقي اوناك امكف :برعلا نع ةنيينجأ

 ةيبرعلا لئابقلا نيب مهنم دلو نم ةصاخ ٠ ,اناسل ةيبرعلا نم نوذختبي اوناك

 مل ذإ .هللا لوسر بحاص حابر نب لالبو .رعاشلا دادش نب ةرتنمع ىلثم
 لب :ةيبرعلا فلاخت ةنكلب ملكتي ناك مهنم ايأ نأ ةميدقلا رداصملاا ركذت
 نم ءارعشلا رابك عم ةدحاو ةقبط ىف ةرتنع برعلا داقنلاو ةاورلا عضو دقل

 .«ىال و» ةدام .برعلا ناسل .روظنم نبا عجار ((1)
 .«دؤلوو» ين جاهد ةدام .برعلا ناسل عجار 0غ,
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 ةيوغللا تاريثأتلا ضعب وا حيفا يفرق عسر

 0 ا الا عي ور هيت ترهق جلا

 ظافلأب ارتلع 0 ميدق ىف سرفلا نم سما مهين لزن ةنيدملا لهأ نإد

 ؛قدذرلا :طبمسلا نومسبو زبرخلا :خيطبلا نومسي كلذلو .مهظافلأ نم

 نم كلذ ريغو جنرتشألا :عنرطشلا نومسبو (؟)روزملا وسلا نومسيو
 .("!«ءامسألا

 ناك هللا لوسر بحاص (ه "8 ت) ىمورلا نانس نب بيهص نإ لاقيو

 ناكف .مهيف أشنو :مورلا نيب شاعو : اريغص ىينوتكلو لصألا نيرع

 :لوقيف ,ةيمور ةنكلب ةيبرعلا قطني

 .4(2!«كلاه ىأ نئاحل كنإ ديري نئاهل كنإد

 ةلالدلل ةهدغ»: ةنكل علطصم مدختسي هنأ ظحاجلا مالك نم مهفيو

 ىلع ةصاّحو ءىحصفلا ةيبرعلا ةغلل مجاعألا وأ برعلا ريغ قطن ىلع
 ٠ ةنكل كانهف :2ءعنمدهلت ميلقإلا عونتب عونتت ىهو ,ىجولونفلا ىوتسملا

 ىف كبلذو..8ههندلك *!ةيعامفجا ةلالد اهل نأ اسك :ةيشبح ىرخأو ةيموز

  ىفدقعدقف .ىبرعلا ريغو ىبرعلا هيف عقي دق ىذلا «نحللا» لباقم
 .١!«ءاغلبلا نيناجللا» نع ًاباب نييبتلاو نايبلا

 5مءعءءا 0ء[ءءا5 قطنلا بويعو ةيحان نم نحللاو ةنكللا نيب قرف امك

 اهب باصي دق ةيقلخلا قطنلا بويع نم اهريغو ةغثللاف :ىرخأ ةيحان نم

 سانلا رابك نم عقت دقو .ءاغلبلا ريغو ءاغلبلا كلذ ىف ىوتسي .ناسنإلا

 )١( ص. يو :ىحمجلا مالس نبا /ا؟١ -58؟١1.

 ) )9ياا نايبلا
 3 ١/ :قباسلا ردصملا (:4)
 "ا /ال/ :ناويحلاو 01 :قباسلا ردصملا (6)

 ؟"“ 7" :نييبتلاو نايبلا )١(

 . امل8



 .ءارعشلاوءابطخلامالك ىفرثؤت دقو .ءابطخلاوءارعشلاوءاملعلاو

 .(١!ءاطع نب لصاو لثم ءاهيلع بلغتي دق مهضعيبو
 ةقبط نم ءاوس مهريغ نود مجاعألا اهب صتخي ىتلا ىهف ةنكللا امأ

 فرعيو .مهنم ةماعلا ةقبط نم مأ .ءاسؤرلاو ءارعشلاو ءاملعلاك ةصاخلا
 مجعلا فورح ضعب لخدأ اذإ ةنكل هناسل ىف لاقي» :لوقب ةنكللا ظحاجلا
 .2(')لوألا جرخملا ىلإ ىلوألا ةلاحلا هناسل تبذجو .برعلا فورح ىف

 انفرع ام اذإ .ةيبرعلا ريغ وأ ةيبرعلا ىف ءاوس ةنكلل عماج فيرعت وهو 3
 ,«توصلا» ىنعمب صنلا اذه ىف «فرحلا» حلطصم مدختسي ظحاجلا نأ
 ةيوغللاتاداعلا» ةركفل ظحاجلاكاردإىلع فيرعتلااذهلديامك

 ةيمالكلا تاداعلا نم دقعم ماظن الإ ىه ام ةغللا نأو .«5مءءءاد ظقطتاك

 .ظحاجلا دنع قطنلا بويعو ةنكللاو نحللا نيب ةقالعلا روصت نكميو
 :ىلاتلا وحنلا ىلع ةيعامتجالا تاقبطلاو ,ةيبرعلاب اهبتلصو

 ةنكلا قطنلا بويع

 لعإ |[
 مجعلا مجعلا

 ةمع] [ةست] [هنع] [تصخ
 ."4 ١/ :قباسلا ردصملا (1)
 ١/ 8"/ 6١. :قباسلا ردصملا (؟)
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 ناكو ؛(ه 78 ت) ساحسحلا ىنب دبع ميحس نإظحاجلالوقيو

 .(١)«ءالكلا ىشاوح قيقر رعشلا ولح» هنأب هرعش (ه ١1١ ت) ىحمجلا

 نيزنف اطعأ ادهق طييرمتا طاوسلأ كفي قلن نضج كيو هارب

 يح

 ام هل لاقف .كتزجأل بيشلا ىلغ مالسإلا تمدق ول» :رمع هل لاقف
 0 سبيلا ديعلا لج ع ام ديرب تس

 تكسو أ ء ءارعشلا وأ ةيبعلا ةقبط نع ةرداص تناكأ سوات

 ءالؤه دادعأ تذخأ ذإ قلك سنع رمل ابا عطس قلل ةحبامأ
 5 قارعلاو ماشلا ىف اهعاستاو حوتفلا راشتنا عم دايدزالا ىف ب بتاسألا

 فدعا ىلاكلابو :ةوسلسلا اهحتف ىتلا دالبلا نم اهريغو رصمو سرافو

 ةقبطلا نيب كباشتتو دقعتت ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا حلاصملا

 ْ .مهاياعر نيبو ةمكاحلا ةيبرعلا

 تشاع .لصألا ةيبرع ةمكاحلا ةقبطلا تناك ىرجهلا لوألا نرقلا ىفف

 قارعلا ىلإ ةفالخلا تلقتنا مث ءزاجحلا ىف ةيبرعلل ةيلصألا ةئيبلا ىف
 لب .ةقبطلا هذه طسا وأ ىف ةدئاسلا ىه ىحصفلا ةيبرعلا تناكو ؛ماشلا
 ةهجاوم ىف ةصاخو .ًاديدش أاكسف اهب كسمتلا ىلع ةيمأ ونب صرح دقل
 .مجاعألا نم ريثكو برعلا ضعب , ةنسلأ ىلع رهظي أدب ىذلا نحللا

 ,ىلاوملا ضعبو ةيبرعلا لئابقلا نم ابلاغ نوكتت ىطسولا ةقبطلا تناكو

 رمألالوأ ىف اوناكو .ةحوتفملا دالبلا ىف ًاعيمج اورقتسا حتفلا دعبو

 )١( ص :ءارعشلا لوحف تاقبط ١٠65

 :نييبتلاو نايبلا (؟) ١/ 7١ - "7



 نرقلا ةيادب عم اوثبل ام مهنكلو .نييلصألا ناكسلاب طالتخالا نم نوفنأي
 اع ,ةيبرعلا ملكتت ىطسولا ةقبطلا هذه تناكو .مهب اوطلتخا نأ ,ىناثلا
 ىلإ نوعلطتبو ةيلصألا مهتاغل نوملكتي 5 دالييلالهأ
 ملكتلاو اهملعت اولواحف .ةدايسلاو نيدلاو مكحلا ةغل اهرابتعإب ةيبرعلا
 ىنب مكح لالخ ادودحم ةقبطلا هذهل ىوغللا ريثأتلا ناك مث نمبو ءاهب
 اهنأب ةيوغللا ةيحابلا نم ةيمأ ىنب ةلود ىلع ظحاجلا مكح انه نموب قوما

 | . .أ!!ةيبارعإ ةيبرعع تناك

 نيب كباشتتو دقعتت تذخأ ةيعامتجالاو ةيداصتقالا حلاصملا نككلو
 لامعلا نم .مهاياعرو :ميلاقألا م اكح نم اهيلثممو ةمكاحلا ةيبرعلا ةقبطلا
 ىلع مئاقلا ىوغللا زجاحلا اذه ذخأ مث نمو .سانلا ةماعو نيحالفلاو

 ةغل رهظت تأدب ىلاتلابو .ًائيشف ًائيش طقسي ةيبرعلاو برعلل بصعتلا
 ةيبرعلادينعةلطنتزانكتفاموا:ئىسزيلا ث ده للةيفعع
 ىبرعلا شيجلا دارفأ اهمدختسي ناك ىتلا طنةونم ختهطنءأ '!نيجهلا
 .ةحوتفملا دالبلا ناكس نم هعم نينواعتملاو ,حتافلا

 ابناج انل نيبت ظحاجلا اهاكح ىتلا ىناسارخلا باودلا رجات ةصق لنعلو

 .ىوغللا ىوتسملا ااذه نم
 فسوي نب جاجحلل اهعيبل باودلا نم هتعاضب رجاتلا اذه رضحأأ ذإ

 دعب جاجحلا هل لاقف ,ةيمأ ىنب لبق نم قارعلا ىلإو (ه 96 ت) ىققثلا
 :هليزه اهدجوف باودلا صحف نأ

 .« ؟ناطلسلا دنج نم ةبيعملا باودلا عبتا» -

 :رجاتلا لأاقف

 .«نوكت ئجت امكو اهنيادم ىف انناكيرشو اهزاوه ىف اننكرش» -
 .«!كليو لوقت ام» : جاجحلا لأاقف

 .؟551 /1 :قباسلا ردصملا )١(

 .آ108115 حلطصم رظنا (؟)
 1 - 11221113111 لع 56011 2. 7.

 2 - 122]110عور ]32عأ, 0م. ءكأ., ظ. 346, 2. 1
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 ىتح ةيبرعلاب مجاعألا مالكو أطخلا عامس داتعا ناك نم ضعب لاقف

 :لوقي كلذ لثم مهفي راص

 نايف «دفاودلا هوب انييلا نوتقعميي عتادملابوؤ زارطألاب انواع رشو رح

 «!١ اههوجو ىلع اهعيبن
 .بيكارتو عاضوأ ىف ةيبرعلا مدختنا هنأ رجاتلا مالك ىلع خالو

 + اننا وا « ىئاكرش »نم الدب« اننكيرش »لاقف.ةيلصألا هتغلب ةرئأعم

 ىف «ءايلا» ملكتملا ريمض + ءاكرش نم نوكم ىفاضإ بكرم امهالكو
 .« انؤاكرش» ىف عمجلا نون + ءاكرش وأ ىئاكرش

 مث «كيرش» ىهو «ءاكرش» ةملك درفمب ءاج ودبي اميف رجاتلا كلو

 لفل حاسي مل رت . انا + كيرش ىأ أ رع اهيلإ فاضا

 ” يع رب قرأ ًانون فاضأ مث :ن + كيرش تحبصأف اهطقسأف .ةزمهلا

 ىناسارخلا رجاتلا نأ وهو ءرخآ لامتحإ كانهو « ان قطقق ةديعلا

 ةغللا ىف «نأ» عطقملا« كيرش» ىبيرعلا درفملل فاضأ نوكي امر

 .هيسراف ةياهنو ةيبرع ةملك :نيجهلا بيكرتلا اذه أشن كلذبو ةيسرافلا

 ىف اهعضوو :ءفيرعتلل ءاهلا مدختسا دق رجاتلا نأ اضيأ ودبي امك
 ةرم كلذ رركو «زاوهألا» نم الدب « اهزاوه» قطن هنأل ,ةملكلاةياهن

 فيرعبتلل ءابهلاءدخعسأاو + نئادملاو نم ًالدإر و اهتيادمر قطتق :ىرخأ

 ال ةملكلا,ل وأ ىف ةداع عقي.هنأ ريغ .ةيماسلا تاغللا ضعب ىف دوجوم

 .هيلإ افاضم ءاهلا حبصتف .اهدالب نم لوقي نأ دارأ هلعل وأ ءاهرخآ ىف

 «نوكت» ةملك نأ لوألا ؛نالامتحا كانهف«نوكت ْئجت امكو» ةلمج 5

 باودلا نإ لوقي نأ ديري ةلاحلا هذه ىفو.ظحاجلا ركذ امك نونلاب اهقطن دق

 ةملكلا نأ وهف ىناثلا لامتحالا امأ .اذكه اهعيبن نحنو اهدالب نم ىتأت

 امك اهعيبن نحن لوقي نأ ديري ىأ :باودلا ىلع دوعتف .نونلاب ال ءاتلاب
 تاغللا ةقيرط ىلع ةغاصم ةلمجلا نوكت ةلاحلاهذه ىفو انيلإ تءاج

  73!نسسييعلاو نايبلا ١ .١1١١١ "١

 ذب



 ,ةلمجلا ةياهن ىف ةا11137>1) دعاسملا لعفلا عوقو ثيح نم.ةيبوروألا ةيدنهلا
 نيجهلا ةيبرعلا هذه تأشن اذكهو (5 1[ 15) ةيزيلجنإلاب نولوقي نبينا ىإ
 لثم ,ندملا ىف ةصاخو ؛ةيرشبلا رصانعلا هذه رارقتسا عم طنلعنم ثنقطنع
 دضريو عمسي نأ هل جاتا اوت ابيع باج اهيف شاعو را ىلا ةرييغبلا

 ىلع ةيبرعلا هتضاخ ىذلا ىوغللا ارصلا لالخ ةليوط ةرتف شاع ةيبرعل
 .بيرعتلا مت ىتح ةماعلاو ةصاخلا نم مجاعألا ءالؤه ةنسلأ

 لوقي امك .ةيسراف هنكل حضتري ناكو .ىمجعألا دايز دجن ءارعشلا ةقبط نمف
 :هلوق دشني ناكف ًانيش نيسلاو .ءان ء اطلاو ةرمح نيعلا لديب نآكف ظحاجلا

 .ليلخ لك ناطلسلا ريغ اذإ ةعفر دولا ىف ناطلسلا هداز ىتف

 «١١( ناتلشلا هداز ىتف» :لوقيف

 اوشاع نمم مجاعألا ءارعشلا نم رخآ رعاش وهو. ىدنسلا اطعلا وبأ امأ
 .ةنكل هيف تناك نإو رعشلا ديج ناك دقف ؛ىسابعلاو ىومألا نيرصعلا ىف
 ىلع اولاتحا برعلا نم هئاقدصأ ضعب نأ (ه؟ا/ك ت) ةبيتق نبأ ىوربو

 .ناطيش - جز - هدارج : ىش ٠ .ظافلأ ةثالث قطني ىتح ء اطعلا ىبأ

 :ًالئاق ءاج نأ ثبلي ملو .هبلط ىف اولسرأف

 هللا مكايه ابهرم ابهرم» -
 :مهدحأ هل لاقف

 :لاقف . ىشعتت ةمجت الآ -

 يل ِ
 :هل لاقف ؛ثالثلا تاملكلاب قطني ىكل هجردتسي ذخأ مث

 :لاقف .؟هاطع ابأ اي زغللاب كرصب فيك -
 .«نشهو -

 قطنف .ثالثلا تاملكلا ىناعم نمضتت زغللا ىف اتايبأ هل دشني ذخأف
 :ىلاتلا وحنلا ىلع تاملكلا ءاطعلا وبأ

 ١ :نييبتلاو نايبلا ١/ ١لا
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 هدارز مسح هدارجلا

 7 يقع جَّرلا

 .ناتيس م ناطيشلا

 نأ ًاحيحص قطن ةيبرعلا قظن نع رهعلاب اذههساسحإهعفد دقو

 :هتنكل نم وكشي لاقف ؛هرعش دشني ًايبرع ًامالغ هل احودمم بهوتسي

 ىناسل ىرعش ميقي نأ ىباو ميلس نبا اي ةاورلا ىنتزوعأ

 ىناطلس ىتمجعب ىنافنج» ىردص مجمجأ ىذلاب الغو

 ىناسلل ةليح لاتحا فيك نطبل ارهظ رومألا تبرضف

 ىنانب ضعب نابف احيصف 2رصعشلاب تنك ىنأ تينقو

 ناملغلا ىحلاص نم حيصفب ىتاور هنع قيضي ام نففكاف

 "'ىنايعا دق نايبلا نإف رعشلا نم لوقأ ام سانلا مهفي

 ناضحأ ىف اوبرت نيذلا ءارمألا ضعب ىلإ تانكللا هذه تفحز دقل لب

 اموب لاق ىذلا قارعلا ىلاو , دايز نب هللا ديبع لثم تايبنجألا مهتاهمأ

 :هئاسلج دحال

 ديبع نأل ؛ةيرورحلا ةقرف ىلإ ةبسني يرورحأ دصقب !مويلا ىرورشأ -

أ جوز ىراوسألا هيوريش دنع ةرواسألا ىف أشن هللا
 .'''ةناجرم هم

نبل ةوعدلا بحاص (ها "9 ت) ىناسرخلا ملسم وبأ مهنمو
 سايعلا ى

رأ ]3[ ناكو..ىئانعملا ديج ظافلألا نسح - ظحاجلا لوقي امك - تاكو
 دا

 .'"!فاك فاقلا ليوحتب ؛«كل تلكر :لاق ؛كل تلق :لوقي نأ

قطني ناكو ةيطبن هتنكل تناكو ءلامعلا دحأ مهنمو
 فورد «ءاه»ء احلا 

 :بتكأ لاقف ؛هل بتاك ىلع ىلمأ هنأ

 .«رك فلأ لصاهلا» -

 .7لا/- 57 :ءارعشلاو رعشلا )١(

 .؟ ١/ :نييبتلاو نايبلا (؟)

 ايا ا :قباسلا ردصملا ()

 تا قو



 نطف املف .مالكلا هيلع داعأف ءاهعمس امك ءاهلاب بتاكلا اهبتكف
 :هل لاق ؛ةباتكلاو قطنلاب لهجلا ىلع اهعامتجا ىلإ

 لصاجلا :بتكاف ىلمأ نأ نسهأ ال اناو :بتكت' نأ نسهت ال تنأ» -
 .(١١«ءاهلا نم الدب ةمجعملا ميجلاب اهبتكف ٠ رك فلأ

 املف ءاثالث همالغ اعد .,ةنكللا ديدش ناكو .ىطبنلا دايز ةاحنلا نمو
 :هل لاق هباجأ

 .«ءأنصت تنك ام .ىبل تلق نأ ىلإ كتوأد ندل نمف» -
 .عنصت تنك ام ىنتبجأ نأ ىلإ كتوعد ندل نم ديري

 :ديلولا هيتباةتيذأت لنهأ (ه مك ت) ناورم نب كلملا دبع نإ لاقيو

 اال يا نم ىوري الو .هتاسل يلعب نمل قزجن

 :كيدف دبا ىعدي ناكو «جراوخلا دق

 .«كيدف ىبأ لتق نينمؤملا ريمأ اي ول» -
 :اموي لاقو

 .«ناديملا نع ناداصلا ناسرافلا در مالغ ايد -
 .("!نيئاحل كلملا دبع انبا دمحمو ديلولا ناك ظحاجلا لاق
 ,ظحاجلا لوقي اننكاو ءاسؤرلاو ءارعشلاو ءابطخلاو ءاغلبلا ةنكل نع أزيد

 ' ىلوم «ليف »مهنمف ,قطنلا نم ظح هل نكي مل نمو ءم اوعلا ةتكل نع امأف
 :ليف لاقفءشحو رامح دايز ىلإ مهضعب ىدهأف- -ةدكللا ديدش ناكو ٠ دايز

 : دايز اقف .« ششو رامه انل ودهأ لق ريمألا هللا علصأو 5

 :ليف لاقف !كليو لوقت ام -

 .("!نوهأ لوألا :دايز لاقف ءاريع ديري «اريإ انل ودهأ» -

 )١( :قباسلا ردصملا ١/ ١ل.
 ) 0هد ع رثآ :تلاشلا ريش

 )"( :قباسلا ردصملا ١/ .؟887' /ا/ :ناويحلا اضيأ رظنأو .الا"

 - ةاقو -



 :اهدلو ضعبل اموي تلاق ىفطخلا نب ريرجل دلو مأ نأ ًاضيأ كلذ نمو

 .!« مكمأ ناجع ىف نادرجلا عقو» -

 !١!اناجع نيجعلا تلعجو .ميجلا تمضو ءالاد نذارجلا نم لاذلا تلبأف

 :اهتنكل ركني هل دلو مأ ىف ءارعشلا ضعب لاقو

 ركذلا ثينأتو ىتنألا اهريكذت .رحسلا ىف اهنم عمس ام لوأ

 رمقلا ركذ ىف ءآوسلا ةؤسلاو

 .('!«رمكلا» تلاق «رمقلا» لوقت نأ تدارأ اذإ تناك اهنأل

 :لاقف :ناتألا هذه تعتبا مل :ىطبنل ليقو

 ىآ رسكلا اهنقع ناتو .دلت ىف ماللا حتف .«ىل دلتو اهبكرإ» -
 , )دل

 :ةيدنس زوجع تقطنو

 .الاذ ميجلا تبلق .لمذلا م« 2 لمجلا

 .22!انيس نيشلا تبلق .رسلا م« رشلا
 :اموي هل لاقف «سيفن» هل لاقي مالغ ظحاجلل ناكو

 لك تكرتو هب كرمأ مل ام تيرتشاف جئاوح ىف قوسلا ىلإ كتشعب -

 .!ءغامد ىتبكر ىف سيلو ةقان انأ ىالوم ايد -

 .«!لقأ مهلك ءايح تنأ - كليو 59 سانلا» ب

 (*!ءايح هلك سانلا لقأ تنأ :ديري

 .!لا" ١/ ك قباسلا ردصملا )١(
 ./4 - ا/لا* ١/ :قباسلا ردصملا (؟)
 /4 ١/ :قباسلا ردصملا ()
 .39137 /” :ناويحلا اضيأ رظنأو .اهسفن ةحفصلا :قباسلا ردصملا (4)
 5١1 /4 :قباسلا ردصملا(6)

 ا _



 :لاقف دلما ّئَش ىأ ىف ىبصلا اذهد -

 «الاعن دنس باحصأ ىف » -

 .(١!ةيدنسلا لاعنلا باحصأ ديري
 اها ايبقل عوطسبا لثمق تناك ةيمجعألا تانكللا هذه نأ دخن اذكتشو

 ىوتسي .ضيأ هرصع لبقو ,ظحاجلا رصع ىف ةيبرعلا تايوتسم .نمض
 .لاجرلا وأ ءاسنلا نم ماوعلا ةقبط وأ ةصاخلا وأ نيفقثملا ةقبط كنلذ ىف

 نم اهيلإ انرشأو .ظحاجلا انل اهمدق ىتلا ةيوغللا جذامنلا نم انلاعل
 ىوتسملا ىلع 10:6:16:ءمهع لخادتلا وأ ,1:ههد[عم لقنلا نا ظحالن - لبق

 اهراوجب تشاع ىتلا ىرخألا تاغللا نم اهريغو ةيبرعلا نيب ىجولاونفلا
 نييوتسملا ىلع نحللا نم رهظأو حضوأ تناك مجاعألا ءالؤه ةنسلأأ ىلع
 ىلع ةنكللا ىلإ راشأ امنيح ظحاجلا هيلإ هبتنا ام وهو ,ىوحنلاو ىففنرصلا
 :لرقب ,.ءاسؤرلاو باتكلاو:+ ارعشلا ةثسلا

 ,ةفورعملا ةيبرعلاب ةفوكلا داوس ىف أشن ىذلا قالغملا ملكتب دقو»
 همالكل عماسلا نم ملعيو ,ًايرك ًافيرش هانعمو ,ًارخاف ًاريختم هظفل وكيو
 ,ةفصلا هذه ىلع ىناسارخلا ملكت اذإ كلذكو ,ىطبن هنأ هفورح جرراخمو
 كلذكو :ىناسارخ هنأ همالك جرخم ىف هظافلأ ريختو هبارعإ عم ملعت كنأف
 .("!«زاوهألا باتك نم نالك نإ

 ةصاخلاةيوغللا تاداعلا نكمتو :ىلوألا ةيوغللا ةأشنلا رثأ نع امأأو
 :لوقيف .ةنكللا ىف اهرثأو ةغللاب

 لعجي نأ الإ عيطتسي ال هنإف أريبك بلج اذإ ىدنسلا نأ ىرت الأأ»
 نزاوه زجع نيبو سيق ىلفس ىفو ميت ايلع ىف ماقأ ولو ءاياز ميخلا
 دالب ىف أشن ىذلا نالغملا نالخ عقلا ىطبنلا كلذكو ,ًاماع نيسمخ
 قروس لاق قروز :لوقي نأ دارأ اذإف انيس ىازلا لعجي ىطبنلا نأل :طبنلا
 .(57«لئمشم لاق لعمشم لوقي نأ دارأ اذإف ةزمه نيعلا لدعجيو

 )١( :قباسلا ردصملا 4/ 7١7.

 ) )6:قباسلا ردصملا ١/ ١/ - ١آ.

 - اوال -



 نكمت ىتلا بابسألا نم ,ظحاجلا ىري امك .نارملاو بيترتلا نأ ريغ
 هذه ىلع بلغتلا نم مألاهتغل ريغ ةغل ملعتي نمم هريغ وأ ىمجعألا

 ءرم ا ىعسي ىتلا تاغللا نم اهريغ وأ ةيبرعلا تاوصأ قطن ىف ةبوعصلا

 :لوقي ,اهملعتل

 عم نميلا ناكس ظافلأ ىكحي سانلا نم (١)ةيكاحلا دجن انإ اذف عمو»

 ىناسرخلل هتباكح نوكت كلذك .ًائيش كلذ نم رداغب ال مهمالك جراخم

 .'''«كلذ ريغ شانجألاو ىدنسلاو ىجنزلاو ىزاوهألاو

 ةغللاو مألاةغللا نيب ةقالعلا مكحي ىذلا نوناقلا نإف ماع لكشبو

 :وه ظحاجلا هغاص امك ةديدجلا

 امهنم ةدحاو لك تلخدأ دحاولا ناسللا ىف اتقتلا اذا ناتغللاو»

 ." !ءايتبعاض يلق ميضأأ

 نب ىسوم ةلاح لثم نوناقلا اذه نم ةردان تاء انثتسا كانهف كلذ عمو

 :ظحاجلا لوقي ءصاصقلا نم ناكو ىراوسألا رايس

 هتحاصف نزو ىف ةيسرافلاب هتحاصف تناك ءايندلا بيجاعأ نم ناكود

 هنيمي نع برعلا دقعتف , هب روهشملا هسلجم ىف سلجي ناكو ٠ ةيبرعلاب

 . ةيبرعلاب برعلل اهرسفيو ءهللا باتك نم ةبآلا أرقيف هراسب نع سرفلاو

 . ناسل ىأب ىردي الف .ةيسرافلاب مهل اهرسفيف ,سرفلا ىلإ ههجو لوحب مث
 .(4)«نيبأ ف

 ةيوغللا حمالملا انل نيبي نأ ظجاحلا عاطتسا ةقيقدلا ةروصلا هذه ىلع

 تاقبط ةدع اهتايط ىف تمض ةضيرع ةقبط ىهو ؛مجاعألا ةقبطل ةزيمملا

 ةيعامتجالا ةيوغللا ةداملا ءارقتساو.نيعم ميلقإ ىلإ اهنم لك ىمتنت ىرخأ

 عيزوت نا دجت ثيح كلذ دكؤي لبق نم هل انضرعو ظحاجلا اهمدق ىتلا

 مسجلا تاكرح وأ ةيتازينحلا وأ ةيناسنإلا تاوصألا نم عون ىأ ديلقت عيطتسي ىذلا )١(

 ١/ 7٠١. :قباسلا ردصملا رظنا :هحولاو

 ١/:15. :قباسلا ردضملا (؟)

 8/1 ةقباسلا رقسملا (9)

 .اهسفن ةحفصلا :قباسلا ردصملا (4)

 - يق ع



 ةنسلأ ىلع ةيوغللا تاريغتلاو مألاةغللاب ةلص نم اهل امب تانكللا
 :ىلاتلا وحنلا ىلع مجاعألا ءالؤه نم ةيبرعلاب نيقطانلا
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 ؛ ىوحنلاو ىفرصلا نايوتسملا :أيناث

 نم اهيلإ انرشأو .ىناسارخلا باودلا رجات اهب قطن ىتلا ةلمجلا لعل

ب تانكللا هذهل ةيوحنلاو ةيفرصلا حمالملا ضعب انل مدقت ؛لبق
 ةلص نم هل ام

 اهيلإ راشأ بيكارت ضعب ىلإ ةفاضإلاب,ملكتملل ةيلصألا ةيوغللا ةئيبلاب

 ترثأتسا ىتلا ةيتوصلا تاريغتلا نع هثيدح ايانث ىف ظحاجلا
 .همامتهاب

 رجات اهب قطن امك (اننكرش) ةملك ةغيص دجن ىفرصلا ىوتسملا ىلعف

سا ىف ببسلا لعلو. (ىئاكرش)دصقب وهو. ىناسارخلا باودلا
 درفملل همادخت

ريسكتلا عمج ةغيص فرعي نكي مل هنأ وحنلا اذه ىلع ةبسنلا ىف
 .(ءاكرش)

 ,ليعف نزو ىلع« نيجع »ةملكل ةأرملا قطن فالف نقعو
 «ناجع» تناكف

 .اههبشأو ةيسرافلا ىف غيصلا برقأ ىلإ اهتلوحف :لاعف نزو ىلع
ارعإلا تامالع ءافتخا نإف ىوحنلا ىوتسملا ىلع امأ

 ةلمجلا نم ب

يلإ راشأ ىرخأ لمج هديؤت باودلا رجات اهب قطن ىتلا
 لثم .ظحاجلا اه

 .سيفن همالغ لوق

 .«لقأ مهلك ءايح تنأ - كليو - سانلاو ١-

 .«لاعت ديس ناحمأو تا؟

 يتبقر قوف سيل دصقي هلعل ؛«غامد ىتبكر ىف سيلو ةقان انأو -
الو لقع يسأر يف سيل ةقانلا لثم انأ وأ .لقع هيف غامد

 .مهفأ 

 :كلملا دبع نب ديلولا لوق لثمءاهيف أطخلا عم بارعإلا تاكرح دوجو وأ

 .«كيدف ىبأ لتق نينمؤملا ريمأ ايول» - ١

 .«ناديملا نع ناداصلا ناسرافلا در مالغ ايد - ؟
 ىو

يبرعلا ةلمجلا بيكرت قرطو.ةيوحنلا تاقالعلا ةيحان نم امأ
 .ىحصفلا ة

 وه امنإ ؛ًائيش اهنم كردي داكي ال «سيفنو ظحاجلا مالغ نأ حضاولا نمف

ي ىتلا ةديدجلا ةغللا ىلإ هلقني ميدق ىوغل ثاريمب ملكتي
 . اهب مالكلا لواح

هفم ريغ ةلمج ىهو ,ةثلاثلا ةلمجلا لثم ةلمج نع كيهان
 نا ودبيو :ةمو

أ مالغلا ديري اذام رسفي مل هنأل ,اهمهفي مل هسفن ظحاجلا
 امك ,لوقي ن

 .ةيناثلا ةلمجلا عم لعف



 نيجهلا ةيبرعلا هذه فصي نأ ظحاجلا عاطتسا ةروصلا هذه ىلع

 تايوتسملا نم ًاحضاو ًايوغل ىوتسم لثق تناك ىتلا طنةوند فعدطنع

 ةيعامتجا ةقبط ىلع اهتلالد ثيح نم .هرصع ىف ةيعامتجالا ةيوغللا

 فصي نأ عاطتسا امك .هرصع لبقو هرصع ىف عمتجملا تاقبط نم ةنيعم
 تددعتو ةيبرعلا ةغللا تاعونتل ماع روصت راطإ ىف ةيعامتجالا ةجهبللا هذه

 نم انل ظحاجلا همدقام الولوءاهب نيقطانلل ةيميلقإلاو ةيعامتجالا تاجبللا

 .ضومغلا لك ًاضماغ ةيبرعلا روطت نم بناجلا اذه ىقبل تاجهللا هذهبل فصو

 ا ا
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  ةيعامتجالا تالالدلا تاذ ظافلألا مهأب مجعم

 اهحرش وأ ظحاحلا اهمادختسا ىتلا

 ظ )ُ(
 (ه1* .ءالخبلا) : ليطسإلا
 نأ كازأ ءاش نأو .نينيتعلا فسخنم هنأ كارأ ءاش نإ ىذلا :ىملاعتملا وهو

 .رضببي ال هنأ كارأ ءاش ناو ءءام امهب
 (7 8 5 - 1178 :قاريغلا) : فاتكألا باحصأ
 مهريغ عنطصي امك .فاتكألا ىف رظنلا نوعنطصي .ةسارفلا لهأ نم ةفئاط

 .ةيبرعلا فراعملا نم سيل نفلا اذه نأ ودبيو .طوطخ رارسأو فكلا ىف رظنلا
 (ىرجاح ا .ط ءالخبلا قحلم) .نأضلا فاتكأ انه فاتكألاب دوصقملاو

 (1289* رث* ..تايقلا ةلاسر. ,لطجاللا قئابإ : تاراتسلا باحصأ

 .راتسلا فلخ نم نينغي ىراوجلا
 (ب)

 6٠( ءالخبلا) : ةيلالبلا

 .جنزلا ةروث ةيادب عم ترهظ .ةرصبلاب نيلتاقملا نم ةفئاط
 (ىرجاح ا .ط ءالخبلا قحلم)

 (ت)

 /١5( را ناويح ا) : شكتلا

 لاق هجرخي ملو ىتف هبدؤي مل ىذلا مالغلا ىلع لدتو .ءراطشلا ةغل نم ظفل

 مالغلا نوكي ال :هل لوقيف ريرغلا مالغلاب مهدحأ اولخيل راطشلا نإو» :ظحاجلا

 .«شكت وهف الإو ىتف قداصي ىتح ًادبأ ىتف
 )ج١

 (14 ءالخبلا) : ليبدرجلا

 نم لصألا ةيسراف ىهو .ةلكاؤملا :وس ىلع قلطت ىتلا باقلألا نم بقل

 هدي عضي ىذلا ىلع ليبدرجلاو نابدرجلا قلطأ مث ,فيغرلا ظفاح ىأ «نابدرك»
 (ىرجاح ا 54 ,ءالخبلا قحلم) .هريغ هلوانتي الئل ماعطلا ىلع

 (ع)

 ١١86( ءالخبلا) : ةيرشحلا

 هل سيلو تومي نم لام ىه وأ ءهل ثراو ال ىذلا ثاريملاب صاخ حالطصإ

 ا



 (ىرجاح ا .ط .ءالخبلا قحلم) .«ةلالك» اهتيبرعو هثراو
 (خ)

 (6. ءالخبلا) : ةيدييلخلا

 ىف دلخلا ةلحم ىلإ نوبسني اوناك اميرو .نييناساسلاو نيدكملا نم ةعامج

 (ىرجاح ا .ط ,ءالخبلا قحلم) . دادغب

 ١55( - !؟4 /# ناويحلا) : نوقالنخلا

 ةسارحلل بالكلا نوذختي ,قنخلاب نولتقي ضفاورلا نم ةعالمج
 سور ١/ دارهم انش اصاخس ةلاسر +1. ةلفنيلا) : شبيخلا
 ؛تيبلا فقس ىف قلعت ٠ ,ةنيفسلا عارش هبشت قارعلا دالب ىف لمعتست ةحرورم

 ليقيةأ' دحأ ةارآ اذإف ءدرولا ءامب شرتو .ءاملاب لبتو ءاهب رادي لبح اهب دشيو

 اهنم هيلع بهيف .ئجتو تيبلا لوطب بهذتف ؛لبحلا نم اهبذج ليللاب مماتي وأ
 (ىرجاح ا ...ًط ,ءالخبلا قحلم) .دراب حيرلا بيط» ميسن

 دز

 ١١95( ءالخبلا) :ةايبللا
 عضي ثيح .رزجلاو دملا ةكرح لغتست ةرصبلا ىف كمسلا ديص ىف ةقيررط

 لفسألا هفرط سوق ةئيه ىلع لخنلا ديرج وأ ,بصقلاب ةدودشم كابش نوددايصلا
 ىهو ءرزجلا ىلإ جورخلا عيطتسي الو .دملا ءانثأ كمسلا لخديف .ةسبايلاب لصتم
 (ىرجانلا .لخ .ءالقبلا قحلف) .ةريحبلا اهانعم ةيسراف ةملك نم ة:ذوخأم

 (ا/ا/ ءالخيلا) : عافندلا

 ىتح زبخلا نم ةمقلب ةاحن .هيلي امم راصف ,مظع ةعصقلا ىف عقو اذا ىذنلا

 نود قرملا بيرشت هتمقلب بلطي هنأك كلذ ىف وهو .محللا نم ةعطق ةناكم ويصت '

 .محللا ةغارإ

 (ا/5 ءالخبلا) 2: قكالدلا

 .ليدنملاب اهكلد ديجيو نانشألاب هيدي هتيقنت ديجي ىذنلا
 (ه ١ -ءالخيبلا) : سامدلا

 .قارعلا طساو ىف ىفقثلا فسوي نب جاجحلا نجس هلسإ

 (1// ءالخبلا) : نشاأرلا
 .ماعطلا ىليقتط

 (1 42 م1 :نييبسلاو قايبلا) : نونافززلا

 .ءاستلا وأ كاجرلا نم نوضقارلا
 (ما“ ءالخبلا) : ىروكززلا

 .لئاسلا وأ نيجسلل ىطعي ىذلا ةقدصلا زييخ
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 نيس نين وطين “١

 55221: قشم

 ١ ١( نيبتلاو نايبلا) ظ : ةمزمزلا

 دنع سوجملا هب: ملكتيو ,ةفشلا الو ناسللا ملكتملا هيف لمعتسي ال توص

 .لاستغالا نيح وأ ماعطلا لوانت

 .ماشلا ىف ةفئاطلا هذه ىلع قلطي ناك مسالا اذه نأ ودبي ءصوصللا

 (ض)
 (1/4 ءالخبلا) ]5 : نفيضلا

 .رخآ ًافيض هعم بحطصي فيضلا يأ .فيضلا فيض
 (ط)

 (ا// ءالخبلا) : ىليفطلا

 مئالولا بلط ىف سانلا دعبأ ناك ءليفط ىمسي نافطغ نم لجر ىلا ةيسن

 .هريغ هب فرعي ال ابقلو هل ًاذبن كلذ راصو كلذل هل ليقف ؛ةوعد نود سارعألاو

 .هكلسم كلس نم لكل ًامسا راص مث
 (ع)

 (ه1“ ءالخبلا) : ءاوعلا

 توص هل ناك اذإ برطو هتوص عفر امبرو .ءاشعلاو برغملا نيب لأسي ىذلا
 : ' | .ىجش قلحو نسح

 (ف)

 6١( ءالخبلا) : ررلفلا

 ٠ ,ًاجرخ وأ اناطرس اهب نأ كارأ امبرو ءردآ هنأ كيري ىتح هتيصخل لاتحي ىذلا

 (ق)

 6١( ءالخبلا) : ىسرقلا

 مروت اذإف ؛ةليل كلذ ىلع تيبيو .ًاديدش ابصع هعارذو هقاس بصعي ىذلا

 مث .ريقاقعلا نم عون وهو نيوخألا مدو نوباص نم ئشب هحسم مدلا قنتخأو
 هاري نم كشي الف ةبصعلا فشكو ةقرف هيلع قبطأو .نمسلا نم ًائيش هيلع رطقي
 وا قاسلا وا عارذلا ايالخ لكأت ضرم وهو ةلكألا ببسب هيلب وأ هلكأ هب نأب

 .مسخلا ءاضعا نم اهريغ

 ( الال ءالخبلا) : عاطقلا

 .غابصلا ىف رخآلا فصنلا سمغي مث اهفصن عطقيف ؛ةمقللا ىلع ضعي ىنذلا

 )8 ءالخبلا) : ةبرطقلا

 نم اوناك مهنا لمتحملا نمو .نيرحبلا ىف عضوم وهو ءرطق صوصل

 .ةنصارقلا



 (44 ءالخبلا) : ةنياقيقلا
 .ديسلا :ةاليروع نمو ناقينا ضرفل
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 !6١( ءالخيلا) : ناغاكلا

 .ًاعيمج نيلمعلا لمعو لامج نم ةحسم هيلع ناك اذإ ىدكملا مالغلا
 ٠!6( ءالخبلا) : ىناغاكلا

 .شاعترالاو ةدعرلا جلاف جلافتيو عرصلا وأ نونجلاب رهاظتي ىذلا

 (6. ءالخبلا) : ةيفيتكلا
 (ىرجاح ا .ط .ءالخبلا قحلم) .نيدكملا تاعامج نم ةعامج وأ ةقرف

 )ل
 (الا/؛ ص ءالخيلا) : عاطللا

 انو مهشب مس وأ مهنبل وأ موقلا قرم ىف اهديعي مث ,هعبصإب عطلي ىذلا وهو
 .كلذ هيشأ

 (ا/” ءالخيلا) : ماكللا

 .اهعالتبا وأ اهغضم لبق ىرخأب اهمكلي مث ةمقللا همف ىف ىذلا

 (/ ءالخيلا) : ظومللا

 .بارشلا ىليقط
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 (ا/4 ءالخبلا) : لوحملا
 .هبحاص ىونب هطلخي ىتح هل لاتحا هيدي نيب ىونلا ةرقك أر اذا ىذلا

 (الا/ ءالخبلا) : مقلحملا
 .هموقلح تغلب دق ةمقللاو ملكتي ىذلا

 (ا/مال ءالخبلا) :رضخملا
 نردلا نم دوساو رضخا اذإ ىتح .كدولاو رمغلا نم نانشألاب هدي كلذي ىقلا

 .هتفش هب كلد

 (ا/ا/ ءالخيبلا) : دادملا
 هذبو همفب اهدشي وهو جضتت مل ىتلا ةبصقلا ىلع ضع اير ىلا - ١

 .هعم لكأي نم بوث ىلع جاضتنا اهل نوكيف ةرتنب اهعطق امبرف ءهل اهرتوت

 ام ىلع ىتأف .ةسيرفلا قا ىسفقلا 8 نةظرلا هباحصأ عم لكأ اذا ىذلا - ؟

 .هيلإ مهيديأ نيب ام دم هيدي نيب

 زو . ءقاقبلا) : لاسرملا
 ىف اهلسرأ اهريغ وأ ةديرث وأ ةسيره ةمقل همف ىف عضو ىذلا امفدخأ نآلَجر

 تت 28# ت
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 ةفعسلا سأر ىلع ضبقءرجش وأ ليسف نم بشأ ىف ىشم اذإ ىذلا وه ىناثناو
 .كلذب لفحي ال هيلي نم هجو كصتف اهلسري مث ,ةهجو نم اهيحنيل نصغلا وأ

 /١١( ءالخبلا) : ةلمزملا

 هبصق هيف بكرم بقث اهطسو ىف قارعلا نضرأب لمعتتست ه ملا اهيف دربي ةينآ

 بوث وأ دلجب فلت تناك اهنأل «كلذب تيمسو ٠ اهنم برشي صاصر وأ ةضف نم

 (ىرجاحلا .ط .ءالخبلا قحلف) :نفيخ وأ رظنلا وشح نيم
 (ه ٠ ءالخبلا) ش : ىديزملا

 طيقل هنأ ىلع ًايبص لمتحا امبرو ءاهتدايز بلطي تامهيرد هعمو رودي ىذلا

 .نفكلا نمث بلط امبرو
 (ه7 ءالخبلا) : ضرعتسملا

 فاخيو ءايحلا نم تام دق هنأكو .ةحلاص بايثو ةئيه وذ وهو كضراعي ىذلا

 : ايف كلأسيو اضارتخا كضرتعي مث 8 هأري نأ

 (ه/ را“ .2١؟ ١/ نييبتلاو نايبلا) : نويدجسملا
 هيلإ اوبسنو هب اوفرعف .هل مهنايشغ لاطو مهل ىدتنم دجسملا نم اوذختا موق

 ةاورلاو ءارعشلا مهنم ؛سانلا نم ًايلخ اوناك لب ءدحاو فنص نم اونوكي ملو
 امناو٠ اعلا نم غي نوديقتي الو نف ىف نوقرغي ال اوناكو ةمكحلا اوعنطصمو

 لع لدي اذهو« ىدجسم رهنأب فصوي ءارعشلا ضعب ناكو.كاذو اذه نم نوبيصي

 (ىرجاح ا .ط .ءالخبلا قحلم)  .رعشلا لوق ىف صاخ عباط مهل ناك مهنأ

 (ا/ا/ ءالخيبلا) : غوسملا

 .ءاملاب هغيسي لازي الو صغ دق لازي الف .مقللا مظعي ىذلا
 (61 ءالخبلا) : بعشملا

 .هب سانلا لأسيل دضغأ وأ مصأ هلعجي وأ هيمعي نأب ندلوب نيح ىبصلل لاتحي ىذلا

 ("* ءالخبلا) ظ : صاصملا

 .هباحصأ نوح هب رئامساو ةكنف جارختسا نأ دعب مظعلا ةبصق فوج صمي ىذلا

 6.٠( ءالخبلا) : قبطملا

 .دادغب ىف نييسابعلا نجسل مسأ

 ١( ال ءالخبلا) : نونيعملا

 تالماعملا نم عون ىلع قلطت ةنيعلاو ,مهل ةفرح «ةنيعلا» اوذختا نيذلا وه

 (ىرجاح لا .ط .ءالخبلا قحلم) .ةيلاملاو ةيراجتلا

 ( الا“ ءالخبلا) : لبرغملا

 ى نود هب واعي ثواب ,لايرغلا ةرادإ هريديف ء اعو ذخأي ذلا
 رازبأ لب مهحلم عدي نأ ىلابي هل ةباحصأ
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 (ه 1 ءالخبلا) : سدقملا

 وأ رامح ىلع ةكم قيرط ىف فقي وأ هنفك ىف لأسي تيملا ىلع فقي ىذلا
 ةيناميلاو ةيناسارخلا تاغللا ملكتيو .رصحأ هنأو هل هنأ ىعديو تيم ريعب

 .نميلا فيلاخم نم وأ ؛ةناغرف لهأ نم وأ ءايقيرفأ ناك ءاش ىتمف ,ةيقيرفإلاو
 (الا/ ءالخيبلا) : روقملا

 هباحصأل عديو .طساوألاب رثأتسيو .(زبخلا فيغر) قذارجلا روقي ىذلا
 .فورحلاو فارطألا

 (ه/ ءالخبلا) : ىدكملا

 .سانلا نم ةقبطلا هذه ىلا ىمتني ىذلا ءادكلا بحاص

 قف هل التيهيلا ففايبإب ةرلا) يظ ونغي وأ هقيفرلا 13, نجح لغأب ىذا

 .رثكأ تشربمينلا ضيبلا نمو .نبللاو نمسلاو دبّزلا
 (ن)

 مسج قمل : فاشنلا
 ,ردقلا سأر ىف هسمغي مث هحتفيف ,(زبخلا فيغر فرح) ةقذرجلا ذخأي ىذلا

 .هباحصا نود هب رثاتسي ,مسدلا هبرشيو

 (ءالخبلا) : لاّشنلا
 عمتجيو ء.ردقلا لزنت نأ لبقو .جّضنلا لبق لكأيو ردقلا نم لوانتي ىذلا

 .ماعطلا ىلع سانلا

 (/؟ ءالخيلا) : ضافنلا

 ىلع جضنف ,ءاملا نم هيدي ضفن تسطلا ىف هدي لسغ نم غرفأ اذا ىذلا

 .هباحصا

 (ا/ال ءالخبلا) : شاهنلا
 .عيسلا شوهني امك مسللا سهني ىذلا

 (و)
 (1// ءالخيلا) ؛ لغاولا
 .بارشلا ىليفط

 ١١6( ءالخبلا) : ةريكولا
 ءانبلا نم غرف اذإو ءهل ىنبي نم معطي لجرلا ناك ثيح ءانبلا ماعط وهو

 .هل مهئاعدو هباحصأ ماعطإب كربتي

 ب ا ع
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 عجارملاو رداصملا

 ١ - هييرعلا عجارملاورداصملا :
 م١91١ بفراعملا راد .ةرهاقلا .ةرصبلا ىف هيبدألا ةايحلا :ىكز لامك دمحأ

 .م١551١ .رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةيبرعلا ةظقيلا راد .قشمد

 ىحم دمحم قيقحت رهدلا ةميتي :دمحم نب كلملا دبع روصنم وأ .ىبلاعثلا

 ةعبرأ قفا ىذقلال# :ةيباعلا ةعيظلا :ركفلا زاذ :ةوزين..ديفنلا دبع نيدلا

 .ىرجاحلا هط قيلعتو قيقحت .ءالخبلا :رحب نب ورمع نامثع وبأ .ظحاجلا
 .ما5ا/ا .برعلا رئاخد .فراعملا راد .ةرهاقلا

 .ىجناخلا ةبتكم .ةرهاقلا نوراه مالسلا دبع حرشو قيقحت .نييبتلاو نايبلا -

 .نيدلجم ىف ءازجأ ةعبرأ .م15806١ .ةسماخلا ةعبطلا

 نوراه مالسلا دبع حرشو قيقحت .ناويحلا -

 ءازجأ ةعبس ةثلاثلا ةعيطلا .ىبرعلا ثارتلا ءايحا راد :توريب

 نوراه مالسلا دبع حرشو قيقحت .ظحاحلا لئاسر -

 : نازج م976١ .ىجناخلا ةبتكم .ةرهاقلا

 دمحم ذومحم حرشو قيقحت .ءارعشلا لوحف تاقبط :مالس نب دمحم :ىحمجلا

 م967١ .برعلا رئاخد .فراعملا راد .ةرهاقلا ركاش

 .مما606 .ةيبرعلا ةضهنلا راد .توريب.هيبرعلا ىف دلوملا :ليلخ ىملح

 ثارتلا ءايحإ راد .توريب ةمدقملا :دمحم نب نمحرلا دبع ,نودلخ نبا

 .بارعلا بع ناضمر قيقحمت :ءاوعلا نمل :نسكلا نب ةنحم ركب وبأ :ىفيبزلا

 م555١ .ىلوألا ةعبطلا .ةبورعلا راد ةبتكم .ةرهاقلا

 .م1١”9 .فراعملا راد .ةرهاقلا هراثآو هتايح ظحاجلا :ىرجاحلا هط

 ما١ .باتكلل هيبرعلا

 .هيبرعلا ةهةضهنلا راد .ةرهاقلا هعللا ملع ىف تاسارد :بوجحم ةمطاف

 ةمنغ

 قيلعتو ةمجرن بيلاسألاو ناجهللاو هغللا ىف هسارد .هيبرعلا :ناهوب كف



 م15 .ىجناخلا هبتكم هرهاقلا باوتلا دينع ناضمر

 قيقحتو حرش .ءارعشلاو رعشلا :ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ .ةبينتق نبا

 ءزجلاو .م513١ ةنس لوألا ءزجلا .فراغملا راد ةرهاقلا ركاش دمحم دمحأ

 ةتدخي هنسس ىناثلا

 .فراعملا راد ؛ةيردنكسإلا .جهنمو ىأر .عمتجملاو ةغللا :نارعسلا ديومحم
 م1551 .ةيناثثلا ةعبطلا

 رادلا ..رهاقلا .برعلا ناسل :ىراصنألا مركم دمحم نيدلا لامج .روظنصم نبا

 .خيرات نودب .قالوب ةعبط نع ةروصم ةعبط ةمجرتلاو فيلأتلا ةيرصملا
 قيقحت .نوديز نبا ةلاسر حرش ىف نويعلا حرش :دمحم نيدلا لامج ؛هتابين نبأ

 .م5514١ .ىبرعلا ركفلا راد .ةرهاقلا .ميهاربإ لضفلا ووبأ دمحم

 ءزجلا .م١157 .ةيدنه ةعبطم .ةرهاقلا .ءابدألا مجعم :ىومحلا تدوتاب

 .سداسلا
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 سلدنألا ةيبرع
 سلدنألا لهأل ةيعامتجالاو ةيوفللا ةينبلا ىف ةسارد

 نأ ةقالعلا هذه ددص اوررق اميف ءالؤه ررقو عمتجملاو ةغللا نيب ةةلصلا ] رمأ ريرقت نم ءاوسلا ىلع برغلاو قرشلا ىف نوثدحملا نويوغللا رم

 ناضحأ ىفف ,ىعامتجالا ىناسنإلا طاشنلا ةلسلس ىف ةقلح اهنأ ةغللا
 ىلإ ةجاجلاب سانلا رعشي امدنع ةغللا دجوتو «ةغللا تنوكت عمعجلا
 ةراشإلا نم ةردقو ةنورم لاصتالا لئاسو رثكأ ةغللاف .مهافتلاو لصوتلا
 .ىرخألا ىناسنإلا لاصتالا لئاسو نم اهريغو

 ىه ةغللاو «ى رخألا ةيعامتجالاو ةيسايسلا مظنلاو ديلاقتلاو تاداعلاو
 .ةغللا ةايح ىف ًارثأ اهقمعأو لماوعلا هذه ئوقأ نم نيدلا نأ كلش الو ٠ ,ةيعامتجالا مظنلا فالتخاب فلتخت دقو ريغتت لب .ىرخألا ىه لاحح ىلع تيبفت ال هرياست ىتلا ةغللا كلذكف لاح ىلع تبثي ال هنا هتافص .صخأ نم عمتجملا نألو ءعمتجملا ىف ى ركفلاو ىداملا لدابتلا ريسيتل ةليسولا

 ؛اهسفن ىلع قلغنت ام ًاردان امهنم ًالك نأ ىف ةغللا ةراضحلا هبشنتو
 نيتيغب يف ىرخأ ةراضحب رثأتلل ام ةراضح ئجلت دق ىتلا تارورضلاف
 قيرط نع عارصلا اذه ثدحي دقو عراصتت اضيأ تاغللاو عراصتت تاراضحلاو .اهيلع ةليخد وا اهل ةرواجم ىرخأب رثأتلل ةغل عفدنت ىتلا
 لدابت ىلع موقي ًاميلس نوكي انايحأف نيتغل نيب أشني ىذلا عارصلا ةعيبط فلتختو .رشابم ريغ قيرط نع ًانايحأو نيتغللا نيب رشابم كلاصتا
 حتفلا ضرغب افينع نوكي ًانايحأو .نفلاو ملعلاو نيدلاك ةيراضحلا عفانملا
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 يع فلتخت ةغل ملكتي امهنم لك نابعش رواجتب 60000 ع
 . وأ وزغلا وأ يلا قيرط نعلاقتنالا ثدحي دقو ,كلذ رمشو كغ
 ؟كيبعت وأ مهليخدو مهليصأ أ ءاكسلا ةغل حبصتف ىرخآلا ىلع امهادحأ رتل نأ أ حتا قل ن ىيؤنلا كايتشتف كلاذ ريغ وأ رامعتسالا
 جنم ةراضحلا لباقم ىف ةيقارلا ةراضخلا لثم ءارصلا اذه مسحل ةريشك لماوع وع لخدت انهو بنج ىلإ ابنج أعم

 رع

 أر تاغل نم هيلع توتا اهب عارصلا نه تاخاس ىدحإ سلينألا تناك لمس هلل ل اهنم ريثكلا ا ب م
 : عامتجالا ةئيبلار اطإ ىفو ىمالسإلا عتفلا دعب ىسلدنألا عمتجلا ىأ ور يول اذه عبتتل ةلواحم وه ثحبلا اذهو

 تو انآ نم ىوفل ريغت نم ةيبرعلا ىلع أرط امو ,عمتجملا اذهل ةيوغللاو
 .عارصلا

 : ىه ةثالث نانعوضوم ىلإ ةتمسفو سلدنألا ىف ىف عمتجملاو ةغللا هيف تسرد ليلا :نييساسأ نيمسق ىلإ ثحبلا اذه تمسق كلذ ققحتي ىكلو :ه

 .سلدنألا بيرعت - 7 .ىمالسإلا حتفلا دعب دعب سلدتألا ىف عمتجملاو ةغللا - .ىمالسإلا حتفلا لبق سلدنألا ىف ىف عمتجملاو ةيبرعلا ةغللا

 ةيبرعلا ىلع تأرط ىتلا جمالملا مهأ هيف تلوانت دقف ىناثلا مسقلا امأ
 ةعبرأ ىلإ هتمست داو .يسلبتالا ىف اهتشاع نامزلا نم نورق ةينامث كالخ

 ا عيدا ترا فعلا اريخأو ب رمبنلا تاريغتلا ثلاشلا ىفو ةيفرصلا تاريغتلا
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 سلدنألا ىف عمتجملاو ةيبرعلا ةغللا :الوأ

 ١- ىمالسإلا حتملا لبق سلدنألا ىف عمتجملاو ةغللا .

 وأ :تامورلا اهيلع قلطا امك ايتابنإ وأ :قيرغألا اهابس انك ايريس

 ىلع برعلا وخرؤم عمجأ امك سلدنألا وأ ءطوقلا اهاعد امك ايسوولادناف

 ,ةيبوروألا ةراقلا نم ىبرغلا بونجلا ىف عقت ةريزج هبش ىه ءاهتنيمست
 اهامس ةقيض ةيوتلم تارمم تاذ ,ةرعو ةقهاش لابج قيرط نع اهب لاصتتو

 .«باوبألا» ؛برعلا

 رحبلا ىلع ةلطم قرشلا وحن ردحنت ىربك ةبضه ةريزجلا ةبش طسو ىوفو
 .ىسلطألا طيحملا ىلع ةلطم برغلا وحن ةبضهلا هذه ردحنتو طسروتملا

 دعب هيلع قلطا قيضم قيرط نع طسوتملا رحبلاب بونجلا نم لصتتت امك
 هذه طسو دتقو :«قراط لبج قيضم» :مسا مويلا ىتح ىمالسإلا حتفلا

 ةريثك راهنأ اهب برغلاو قرشلا نيب ام لصت لابجلا نم ةلسلس ةببضهلا
 فافض ىلعو طسوتملا رحبلا ىف بصي اهضعبو طيحملا ىف بصي الهضعب
 ,ةلطيلطو .ةبطرق :لثم ىربكلا ندملا عقت اهتابصمو راهنألا هذه. ضعب

 .ةيرملاو .هيسرامو .هينادو ؛هيسنلبو ,هنولشربو .ةطانرغو .ةيلأيبشاو

 ىف حضاو رثأ وحنلا اذه ىلع اهعونتو سيراضتلا قالتخال نانكو
 ىفو ؛ئفاد لوهسلاو نايدولا ىفو . دراب لابجلا ىف وهف .خانملا قالتخا
 ًاضيأ تفلتخا خانملاو سيراضتلا فالتخالو .طسوتملا رحبلا خانم قرشلا

 اهحوفس ىفو تاباغ اهب لابجلا قطانمف ناويحو تابن نم ةايحلا رهاظم
 قئادح راهنألا ضاوحأ ىفو ,نيتاسبو 2 اهب لوهسو نايدووب عارم

 ةايح اوشاع لايجلا نودكسي نيذلاف اذه.لكب ناكسلا ةايح ترئألتو

 لوهسلاو حوقسلا ىف نوشيعي نمو .اهتروعوو اهتوسقب لابجل الها
 ىفو نيرضحتم ًاناكس دجن ندملا ثيحو :ىداوبلا لهأ هب رثأتي امب ااورثأت
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 .(١!ةاعر دجحن باضهلاو لابجلا

 روصعلا مدقأ ذنم هقفار ناكسلاو خانملاو ناكملا ىف فالتخالا اذهو

 ىسلدنألا عمتجملا تنوك ىتلا ةيرشبلا سانجألاو رصانعلا ىف فالتخا

 لاغلا نم لئابق مهو .اهنكس نم نويريبيألا ناكف ءروصعلا رم ىلع

 :ةراجتلل داليملا لبق رشاعلا نرقلا ىف نويقينيفلا اهيلإ دقو مث ,«كسبلاو

 طسوتملا رحبلا ىلع اوسسأو ؛ةيبونجلا اهئطاوشب اوماقأ نأ اوثبل ام مث

 قيرغإلا مهدعب نم ءاج مث ,«سداق» ةنيدم طيحملا ىلعو «هقلام» ةنيدم

 ةيلامشلاو ةيقرشلا اهئطاوشب اوماقأو ءداليملا لبق سماخلانرقلا ىف

 ىف اوسسأو نويجاطرقلا ءاج نينرق وحن دعبو ؛هنولشرب ةنيدم اهب اوسسأو
 لبق ىناثلا نرقلا طساوأ ىف اهيلع امور تلوتساو :هنجاطرق ةنيدم اهقرش

 :ةفلعخم ةيبوروأ نساتجاو بوعش نم اظيلخ حتافلا مهشيج ناكو .داليملا

 اهعم اهتلخدأ ترصنت اذإ ىتح ءاهتغلو اهتراضح امور اهيف تعاشأو
 ىداليملا سماخلا نرقلا لبقأ ىتح اهل ةعضاخ تلظو ,ةينارصنلا ىف
 نيذلا طوقلا مث 7لادنولا ءابوروأ لئابق نم نيربربتملا تاراغهعم تلبقأو

 .''!ىمالسإلا حتفلا دنع دالبلا نومكحي اوناك

 . ىف نييلصألا ناكسلا نع نوفلتخي اوناكو ,ةيلقأ طوقلا ءالؤه ناكو

 . ءلصألا ةينامرج ةغل نوملكتي اوناك ذإ ,ديلاقتلاو تاداعلاو نيدلاو ةغللا

 ,ةيماع ةينيتال وأ ةينامور ةغل نوملكتي نويلصألا ناكسلا ناك امنيب
 نوقنتعي اوناك طوقلا نأ امك ,ىنامورلا وزغلا دعب مهتنسلأ ىلع ترقتسا

 مهتديقع ىف ءارذعلل نولعجي الو حيسملا ةيهولأب ملسي ال ايخيلسم يهدم

 ةغللا تحًبصأو كيلوثاكلا دالبلا لهأ لعفي ناك امك ,ًايلع ًاناكم

 .دالبلل ةيمسرلا ةغللا ىه ةينيتاللا

 ىلع رظنأ اهندمو اهتاريخو اهئاوهو اهباضهو اهلابجو سلدنألا ةئيبل ءامدقلا فصو لوح )١(

 خيرات :فيض ىقوش .د رظنأو ١/ ١17 - ١14, بيطلا حفن :ىرقملا هبتك ام لاثملا ليبس

 .اهدعب امو ١ /ال (سلدنألا) ىبرعلا بدألا

 /1 قباسلا عجرملا فيض ىقرش .د اضيأ رظنأو < ص سلدنألا رجف سنؤم نيسح .د (1)
 . ١6 ١غ

 غ57١ -



 ل هلا كسمسصصم >6

 ص6

 قراوفلا رهصنت نأ ةغللاو نيدلا ىف لوحتلا اذه دعب عقوتملا نم نالكو

 لماوع نْكلَو ,حتفلا لبق ىسلدنألا عمتجملا ىف ةيوغللاو ةينيدلاو ةييقرعلا

 سانلا ةماع هيف لظ ىذلا تقولا ىف ؛مولعلاو ةفاقثلا ةغل ىه ةيتيناللا

 تاملك '' نم ليلق ريغ ددع اهلخد ىتلا ةينيتاللا ةماعلا هذه نوسلكتي

 .(١)ىنامرجلا لصألا تاذ طوقلا ةنغل نم

 سمخ نم فلأتي (م/١١ /ه97)ىمالسإلا حتفلا دنع عمتجملا نانكو
 نيذلا دوهيلا مث ءديبعلاو رارحألاو ,نيدلا لاجرو .ءالبنلا :ىه تاقبط

 ور سيرا تيدر

 نيش اسك أ اويدحتاو 0 ىضالسإلا .حتفلا :ىف يدينا ىأ نفقا
 .رصتنملا ىوقلا ءاول تحت اووضنا مهنتاداع

 نيدلا لاخز عم نوفلؤي اوناكو..طوقلا نم مهمظعم ناكف ءالبتلا امأ
 تنإكو ,عاينضو ضاراو ناطلس نم اوزاح امب عمتجملا نم ايلعلا ةقبطلا

 فيزلا ئق:ناكشلا ةماع.ناك نيح ىف ةنعنساو ةوه رارحألا ةقبط نع مهلاصفت
 ىفو «نشنجلا ىف نورختسيو ةعارزلاب نولغتشي اوتاكو ديبعلاو نانقلا نم

 ىف عيمجلا:ناك لاوحألا عنيمج فو ,ةيوديلا فرحلاب قولغتشي اوناك نلملا .

 ٠ .ءوسلا ةياغ ئف:ةيداصتقاو ةيعامتجا عاضوأ نم نوناعي ندم او فيرلا

 تريغت نأ ثيل ام ةّيعامتجالاو هيوغللاو ةينيدلا عاضوألا هذه نكلو

 .سلذتألا عوبر ىف برعلا رارقتساو ىمالسإلا حتفلا دعب تفلاتخاو

 ىمالسإلا حتملا دعب سلدنألا ىف عمتجملاو ةغللا - ؟

 حتف ىفو ةماع حتفلا ىف نوملسملا اهعبتا ىتلا ةميكحلا ةسايسلل نالك

 ىف ىوغللاو ىعامتجالا بيكرتلا رييغت ىف ديعبلا اهرثأ ةصاخ سشدنألا

 ةيوغللا ةكرحلا .قلطم بيبح ريبلأ أضيأ رظنأو ؛4 ص قباسلا عجرملا سنؤم نيسح :د (1)
 96: سلدنتالا ىف

 + م١



 هقبط ىذلا دئاقعلا مارتحاو حماستلا أديم لشوأ دق سلدتألا ةانيع
 هالبلا لهأ سوفن ىف لخدأ .ىراصنلاو دوهيلا ءازإةصاخو نوملسملا

 قرشتسملاهونيو .ددجلانيحتافلا اياون ىف ةقثلاو نانئمطالا نم ًاريثك

 :ًالئاق ىمالسإلا حتفلا نع هثيدح ىف كلذب 202: ىزود

 و أ يعاب ام ىمالسإلا مكحلا لظ ىف ىراصنلا لاح نكي مل»
 اوناك برعلا نأ كلذ ىلإ فضأ .لبق نم هيلع اوناك امل ةبسنلاب ىوكشلا

 سني ملو نيدلا نوؤش ىف ًادحأ اوقهري ملف ءحماستلا نم ريثكب نولحتي
 اورثاو مهلدعو مهحماست نيحتافلل اودمح لب لضفلا اذه برعلل ىراصنلا

 د !«جنرفلاو نامرجلا مكح ىلع مهمكح

 دعبو ىمالسإلا حتفلا ةيشع سلدنألا لهأل ارمكق نتلخن1ا نأ قلنا

 ممألا نم مهريغ وأ طوقلا مكح نايإ دالبلا امهفرعت مل نيتمعن مهرارقتسا
 .اينابسإ مكح ىلع ترواعت ىتلا

 ةبعتق ةنيتاغلا فاو .ةيعيملاةب ررحلاو حماستلا ةمعنف :ىلوألا امأ
 قرطيعتا#ب :ةقيفم لوضأو دودحل نقبط ضرفُت ىتلا ةلداعلا بئارضلا

 ىلع ضرفُت نكت مل امك ,قفرلاو نيللاب لاوحألا مظعم ىف نرتقت اهتيابج
 جرخي نأ ؛ليصحتلاو ريدقتلا ىف ىعاري ناكو ,خويشلاو لافطألاو ءاسنلا
 ' دهعتل ىفكي ام مهضرأ ةلغ نم - ئش لك لبق - نويمذلا ءالؤه
 ش .مهنؤمو مهقفارمو مهسئانكو مهدباعم

 ىضم دعب ىسلدنألا عمتجملا ةروص تفلتخا نأ كلذ جئاتن نم ناكو

 حبصأ مث نمو '!سلدنألا ىف نيملسملا رارقتساو ىمالسإلا حتفلا لحارم
 :ىه ةفلتخم رصانع نم فلأتي ىسلدنألا عمتجملا

 :برعلا- ١

 نب قراط هالوم رقأ ,سلدنألا حتف ىلع ريصن نب ىسوم مزع امدنع

 (1) 1202), 115. ع5 84نددلطتدمم 0ع 1'عدمدعم, خر 2. 41 - 3.
 ؟١ - ؟١ ص مالسإلا خيرات ىف ةمساح فقاوم ؛نانع هللا دبع دمحم نع القن
 ١/ بيطلا حفن .ىرقملا :ةعدقلا رداصملا نم لاثملا ليبس ىلع رظنا مح هلا لحارم لوح (؟)
 0 را 1 قباسلا عجرملا ٠ «سدؤم ناسح . د :رظنا ةثيدحلا >ارملا نمو ٠ .اهدعب امو 7

 5 4 - ه١ ص سلدنألا ىف مهراثاو نيملسملا خيرات .ملاس زيزعلا دبع ديسلا .د
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 اوناك ةئامثالث الإءربربلا نم مهلك لجر فالآ ةعبس هماوق شيج ىلع دايز
 مهنكلو ةيبرعلا ةغللابو مالسإلاب دهعلا ىثيدح ربربلا ناكو ,برعلا نم

 دعب فرع ىذلاو 0215© لبج دنع نوملسملا عمجتو ,ءادشأ نيلتاقم اوناك

 نيطخاس سلدنألا ناكس ناكو «قراط لبج مساب - مويلا ىتحو - كلذ

 نم صالخلا ىف مهلامآ قراط شيج لوخد شعنأف ؛ .طوقلا مك ىلع

 ربعي رسج سأر ءارضخلا ةريزجلا نم قراط ذختاو .مهملظو طوقلا فسع
 ] نيملسملا راصتناب طوقلا عمسو ءاهميلاقأو سلدنألا ندم ةيقب ىلإ هنم

 شيج ةهجاومل مهداتعو مهشيجب اودعتساف ءارضخلا ةريزجلا ىف لوألا

 ًاددم هيلإ لسرأف .هدمتسي ريصن نب ىسوم ىلإ قراط بتكف .نيملسملا
 ناشيجلا ىقتلاو ؛ًاضيأ ربربلا نم مهبلغأ نيملسملا نم فالآ ةسمخ نم
 ةنس ناضمر ىف ةركنم ةميزه طوقلا شيج مزهناف «ةنوذش» ةنيدم برق
 .قراط هجو نم هداوقو هدارفأ رفو ه1

 لهأ نم سانلا عماستو .ًالئاه ًايود طوقلا ىلع قراط راصتنا ثدحأو

 بوصو بدح لك نم اولبقاف «مئانغلا ةرثكو حتفلاب برغملاب «ةودعلا»

 بولق ىف علهلا بدف .هيلإ مامضتالل قراط شيج نيدصاق رحبلا اوبكرو

 ىلإ اوعفتراف برعلاو ربربلا نم ةفحازلا عومجلا هذه نم سلدنألا لهأ

 . .''!ىرقملا لوقي امك لابجلاب اوقحلو لهسلا نم اوبراهتو عالقلاو نوصحلا

 ىلإ هقرفف .«ةودعلا» لهأ نم هيلا ربع نم دادزاو قراط شيج مخضت

 ةبطرق لثم سلدنألا نم ةنيدم حتف ةمهم اهنم لكب طانأ ةلتاقم تادحو

 طوقلا ةكلمن راد ةلطيلط ىلإ هشيج مظعمب وه هجتاو .(')ةريبلاو ةقلامو

 اهنم قبي ملو طوقلا شيج نم اهتيماحو اهلهأ اهنع رف دق.ةيلاخ اهدجوف
 ىضم مث هلاجر ضعب مهعم كرتو اهيف مهاقبتساف ,دوهيلا نم ةلق الإ

 ندم حتف ىف ةلتاقملا هتادحو تذخأ ىذلا تقولا ىف ف ,ةيماحلا لولف دراطي

 ىف لغوت ةمصاعلا ىلع ىلوتسا نأ ذعبو :قرخألا ولت ةدحاولا سلدنألا

 121 بيطلا حفن (1
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 ىتلاهثيقوبلا ايف :هدونج دهجأ اغ ريصق دمأ ىف كلذ لكو :سلدنتألا بلق
 .دالبلا نم ةفلتخم ءاحنأ ىف عمجتت ةيطوقلا ةمواقملا هيف تذخأ

 بويعلا نم شيج ىف هلامكتساو حتفلا معدل ريصن نب ىسوم بهو
 مث «ىلوألا ةعلطلا» مسا هيلع قلطأ ةينميلا نم ًاقلأ رشع انثا هماوق
 ىلع قلظأو ؛ةيسيقلا ماشلا لهأ نم فالآ ةرشع مضت ىرخأ ةعلط تناك
 نيرجاهملا نع مهل ًازيق (نييدلبلا) مسا ىلوألا ةعلطلا نم اورقتسا نيذلا

 .؟7١ةينميلا نم نييدلبلا ءالؤه مظعم ناكو ددجلا نييماشلا

 :ىرقملا لوقي .سلدنألا ىلإ برعلا ةرجه تلاوت مث
 فرص حتفلا ماتو .سلدنألاب سلدنألا لهأ مدق رقتسا امل هنأ ملعا»

 اهب لزتف .اهب لولحلا ىلإ مهمه مهتاداسو برعلا نم مهريغو ماشلا لهأ
 كيلذبو '''«مهباقعأ اهوثروأ تاعامج مهتاداسو برعلا نم ميثارج

 ةينميلا نم تاعامج تناكو ,برعلا نم اهيلع دفو نمب جومت دالبلا تذخا
 مهيف كلم او سلدتألاب رثكألا» مهنأل ةوقو أددع ةيناندعلا تاعامج قوفت

 ."97«ةيمأ ىنب ءافلخ نم ناك ام الإ خسار

 اهنأت ريمتت نيل دتالا ءاغتتأ رئاس ف برعلا هلت ىتلا لزانكا تناكو
 , مهورشاعو لهألانب اوطلتخا مث نمو اهبيطأو دالبلا قطانم بصخأ نم

 , مه جاوزلا اذه نم ليج أشنف .تايبرع ريغ ءاسن نم مهضعب جوزتو
 ا : 16 < نلوم

 تذخأ ةيبرعلاو ,ةبوزعلل ةيوق زكارم عاقبلا هذه ىف برعلا نوك اذكهو
 ةبلاغ ةديدج ايلع ةقبطل ةون اوناك امك ,نامزلا عم ًاعاستاو ةوق دادزت

 .مالسإلا ةلود ةياهن ىتح سلدنألا برع ىلع

 ا ص سلدنألا ىف مهراثآو نيملسملا خيرات .ملاس زيزعلا دبع ديسلا د )١(
 نيملسملا خيراتو 85 ص سلدنألا رجف أضيأ رظناو .اهدعيب امو ١/ 17١ بنيلعلا عفن ١

 .؟14 ١/ بيطلا حفن (9)
 دالبلا لهأب مهتاقالعو مهلزانمو سلدنألا ىف ةيبرعلا لئابقلا لوح ليصافتلا نم ديزمل (4)

 خيرات .اهدعب امو 77١ ص سلدنألا رجف ؛774 - ؟!/١ ١/ بيطلا حفن لاثملا ليبس ىلع رظنا
 ٠ .اهدعب امو ١5١ ص سلدنألاب مهراثاو نيملسملا
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 :ريربلا -؟

 عم اوضاخ نيذلا مهف ءسلدنألا حتف ىف قبسلا بصق ربربلا زروحأ
 ماع «ةكل» ىداوب طوقلا عم ةلصافلا ةكرعملا دايز نب قراط مهدئاق

 ءانبا تداك امو .كلذ دعب حتفلا ريصم تددح ىتلا ةكرعملا ىهو ..هل؟

 سلدنألا ىلإ مهنم ىرخأ دادعأ تعره ىتح برغملا ىلإ لصت رصننلا اذه
 برغملا دالب تلظو .ةينغلا دالبلا هذه ىف رارقتسالاو .مئانغللا ًابلط

 رقتسا دقو ,سلدنألا ىف ةيمأ ىنب ةلود مايق ىتح ةيربربلا تارجهلل ًأأردصم
 اهب اوشاع ىتلا قطانملا هبشت تناك ىتلا.ةيلبجلا قطانملا ىف ربريلا ءالؤه

 .١2!برغملا ىف للبق نم

 ةبصخلا ضرألاب مهراشئتسا وأ ءربربلل برعلا ةلماعم ءوس نأ وديبو

 دالبلاب برعلا نم قحأ يلا نورعشي اوناك مهسفنأ ربربلا نأل وأ ,مهنود
 رودص رغوأ دق .اهضعب وأ بابسألا هذه لكل وأ .مهلبق اهوحتف: ىتلا
 «ةيماشلا» دض «نييدلبلا» سلدتألا برع عم اوفلاحتف برعلا ىلع ريربلا

 نيب كلذ دعب مهتاروث تددعت مث هبونجو لامشلا برع ىلع ةروثب اأاوماقو
 .ا؟")رخآو نييح لك

 ًاداوق مهضعب نم اوذختاو مهتيانعب ربربلا اوصتخا ةيمأ ىنب نأ رييمت
 نأ حضاو رود مهل ناك امك .!"!ءاضقلا مهضعب ىلوت لب .مهل « اوزوو
 , ءاملعلاو ءارعشلا نم ددع مهنم زرب ذإ .سلدنألاب ةيمالسإلا ةراضحلا
 اهلجأو مهراودأ زربأ نم لعلو (ه1/4 ت) سانرف نب سابع مهنم
 .سلدنألا عوبر ىف هرشن ليبس ىف داهجلاو ؛مالسإلا ىلإ ةوعدلاب مهمايق
 عباطلا لعج ام ,دالبلا لهأب قيثولا مهطالتخا كلذ ىلع مهدعاس دقو
 .( 4! اذه انتقو ىتح سلدنألا ىف ةحضاو ةرهاظ ىيريربلا

 , 8. "ه4 ص سلدنألا رجف ()
 .١؟54- ١؟؟ ص سلدنالا ىف مهراثاو نيملسملا خيرات ()
 2.197 - ١١ ص ةبطرق ةاضق ءىنشخلا رظنا ()

 )١( ص سلدنألا ىف مهراثآو نيملسملا خيرات ١77 - ١74.
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 :؛ ىلاوملا- ؟

 :مورلا وأ سرفلا وأ ربربلا نم مهضعب ىتش : لوصأ ىلإ نومتني اوناكو
 اوطبترا نيذلا ءالؤه سلدنألا ىف مهزربأ نم ناكو ؛ةيبرع لوصأ نم مهضعبو
 دعب ةميظع ةدايز مهدادعأ تدازو.ىمالسإلا حتفلا دعب ةيضأ ئنب عم ءالولاب

 ريبك :ددع ىومألا تيبلا ءالو ىف لخؤ. امك قرشملا ىف ةيومألا ةلودلا طوقس

 مئاعد ءاسرإ ىف ًاريثك لخادلا نمحرلا دبع مهيلع دمتعا دقو سلدنألا لهأ نم

 ْ ناكف .ةلودلا بصانم مهودلقف .هدعب نم ةيمأ ونب لعف كلذكو ,.همكح

 (ه4 ١5 ت)ديهش نبا مهنم ناكو '١١باتكلاو ةاضقلاو داوقلاو ءارزولا مهنم
 .ريثك مهريغو (ه407 ت) مزح نباو ؛عباوزلاو عباوتلا ةلاسر ا

 : نودلوملا - 5

 .مهفلخ مه ءاسن اوكرت دق اوناكو حتفلاب ريربلاو برعلا لاجر لغش
 ,مهورهاصو دالبلا لهأ اورواج .سلدتألا ضوأ ىف ماقملا مهب رقتسا امدنعو

 .ةوعدلاب لبق نم تعستا امك ءراوجلاو ةرهاصملاب مالسإلاةعقر تعستاو

 أشنو ,ةرهاصملا هذه نم دالبلا لهأ امدب نيحن افلا امد تجزتمأ مث نمو

 سلدنألا خيرات ىف اوفرع ربرب وأ برع نيملسم ءابأ نم ديدج ليج اهنم

 .2؟!ةميدقلا مهئامسأب نيدلوملا نم ريثك ظفتحا دقو نيدلوملا مساب

 ..ةيبرعلان ةيومالس الاب نونيدي اوناكنيدلوملاء ءالؤه نأ عمو

 , مهثاريم اودقفي مل مهنأ الإ .نوملسملا اهايحي ىتلا ةايحلا عون نوذختيو

 ثيحب مهليناعتو نقسم تاداقب ةعبوعبا سنا محيستكو ميدقلا

 .ىسلدنألا عمتجملا ىف ذ ةزيمح ةئف اوحبصأ

 ةماهلا سلدنألا ندم ىف ةريبك تاعامج نيدلوملا « اله نم ِتفلأت دقو
 ىف كلذ رهظ دقو .اهزكارم مهأ نم ازكرم تناك ىتقلا# ةلطيلط» لثم

 مهبصعتو ةددعتملا مهتاروث ىف ةبطرق ناطلس نع ةيلاصفنالا مهلويم

 دض سلدنألا ىراصن عم اوفلاحتف نيملسم مهنوك مغر ؛ميدقلا مهثاريمل

 .هلودلا تفعض امدنع نيملسملا

 )١( ص ةبطرق ةاضق .ىنشخلا رظنا ١١ -١7.
 ص سلدنألا ىف مهراثآو نيملسملا خيرات (؟) ”١77 - ١74.

 مسد 01و دو



 00000000 تف ا

 :؛ سلدنألا مجعد -0

 : قلطي ناكو ٠ مهتينارصن ىلع اوقب نيذلا نويلصألا ناكسلا مهو

 قل هةلليقلو هيلع قلطأ دقف مهنم ملسأ نم امأ «ةمذلا مجع» اتايحأ
 .١!«نودهاعملا» وأ« ةدهاعم »وأ «ةمذ »مهف مهنيد ىلع اوقب نم اما أوه ةلملاسألا»

 تبقعأ ىتلا ىلوألا تاونسلا ىف : دالبلا ناكس مظعم نوفلؤي اونااكو
 ذخأ امنيب «ًائيشف ائيش صقانتت مهدادعأ تذخأ نمزلا عم نكلو .عتفلا

 ىرنس امك ,ةيبرعلا نوملكتي اوناكو .موي دعب موي دادزي ةملاسنملاددع
 اوعتمتف ؛ةبيط ةلماعم حتفلا ذنم نيملسملا نم اولموع دقو .دع:ب اميف
 ىلع نوملسملا مهرقأو ,مهنيد رئاعش ةماقإ ثيح نم ةعساو ةينيدد ةيرحب
 امك .لاومألا نم مهيلع ام نودي .ةعاطلا ىلع اوماد ام مهنيدو مهلاومأ
 تلظ امك .ميدقلا ىطوقلا نوناقلل ًاقفو مهتيضقأ ىف نولصفي اولظ

 مهل ناكو.حتفلا لبق هيلع تناك ام ىلع مهتسواسقو مهسئانكب مهتتاقالع
 .''!«مجعلا ىضاق» مساي فرعي مهتاعزانم ىف لصفبي ضاق

 ىطوقلا نوناقلاب ًاملاع نوكي نأ ملسملا ىضاقلا اذه ىلع ناك اذكهو
 .ةيمالسإلا ةعبيرشلاو

 عم ىنيدلا حماستلا ةسايس سلدنألا ىف نوملسملا قبط وحنلا اذه ىلع
 تدقأو تدمقانل ةسايسلا ذه تكبل امو .ىراسسملا نم ةمزللا قلها
 ٠ امك ,سلدنألا ىف مالسإلا خيرات ىف ماه رودب اوماق مهنم لاجرب سلانألا

 ةيبرعلانيتغللانوديجي اوناك نيذلانيمجرتملانم ددعمهنمعبن
 لاضتا ةقلخ اوناك كلذبو ةيبرعلا بتكلا نم اريقك اومجرعف ةينبيتالالاو

 .ةيبوروألاو ةيبرعلا نيتفاقثلا نيبب ةماه
 ١ - دوهيلا :

 , داهطضالاو ةيهاركلاو ءادعلا فقوم وه دوهيلا نم طوقلا ةلود فقوم ناك

 : 14 . 61 - نع نسلدتألا نق: ءنسنؤم نيسع و 3
 .71١؟- ١١ ص قباسلا عجرملا ,ملاس زيزعلا دبع د (؟)

 ضرلا -



 ىف دوهيلا اهنكسي ةلماك ندم دج اننإ ىتح ,اينابسأ ىف مهترشك عم

 حمس اوبخر .مهل طوقلا داهطضال ةجيتنوأ١'ىطوقلا رصعلا رخاوأ
 افلس مهتفرعمو ِى ربكلا لودلاب طابترالا ىف ةميدقلا مهتربخب وأ ىمالسإلا

 نودعاساوتخأ ام قاعرسوت .عارصلا اذه ىف نورصتنملا مه برعلا نأب

 مهئفاكي نأ ىعيبطلا نم ناكو : دالبلا تاروع نع مهفشكب نيملسملا

 ,ةيسلدنألا ندملا نم هنوحتفي امل سارح مهنم اوذختاف.كلذ ىلع نوملسملا
 هحتبف دنبع دايز نب قراط لعف امك نيملسملا نم سرحلا بناج ىلإ

 كلذ دعب نيملسملا نم دوهيلا ىقل دقلو ؛لبق لبق نم هيلإ انرشأو .ةلطيلطل

 مهعيب مهل تناكف .هدعبوأ ةدالولا رصع لالخ اوس :اقلطم احماست

 طوقلا اهمرح ىتلا مهرئاعش اهيف نوسرامي مهنيد لاجرو مهتاولصو

 .ارسق مهريصنت اولواحو :مهيلع

 مل ىتلا دوهيلا ةنج ىمالسإلا مكحلا لالخ سلدنألا تناك مث نمو

 مهضعب غلبق .مهتايح روصع نم رصع ىف ضرألا ىلع اهلثم اودجي

 ثعب ةكرح نإ لب ؛نيملسملا ةلود ىف ىربك بصانم مهضعب ىلوتو ةرازولا

 ,نيملسملا رصبو عمس تحت سلدنألا ىف تأدب ىربعلا بدألاو ةيربعلا ةغللا

 ىلإ تائفلا عرسأ هلك اذهل دوهيلان اكو .مهتياعر تحتو مهتقفاومبو

 , مهل تحتفنا كلذبو ,ةيربعلا راوجب ًاناسل ةيبرعلا نم اوذختاف بيرعتلا

 .ةيبرعلا ةغللا اهتذغ ةيوغلو ةيملعو ةيركف ةكرح

 ىذلا ٠ حانج نب ناورم قالطإلا ىلع دوهيلا هان خش رهبط ةيطرق ىفف

 قلطأو ةيبرعلا ةاحن رثأ هيف ىفتقا ىربعلا وحنلا ىف أباتك ةيربعلاب فلأ

 لَمَدَقملا باتكلل ايبرع امجعم فلآ امك :«عمللا» مسا باتكلا اذه ىلع
 مهنم رهظ دقل لب ٠ ةميدق ةيبرع بتكل اننا اهلكو.«لوصألا» ة امس

 ىريرحلاو .ارزع نب ماهاربإو لوريبج نباوءىواللا ادوهي لثم باتكو ءارعش
 .ةيبرعلا ىريرحلا تاماقم رارغ ىلع ةيربعلا ةغللاب تاماقم فلا ىذلا

 نوبت نبا لثم نيمجرتملاو ءاملعلاو ةفسالفلا نم جوف مهنم رهظ امك
 ضعب ذخأ . امك ةيربعلا ىلإ ىبرعلا ركفلا راثآ نم ًاريثك مجرت ىذلا

 67١ ص قباسلا عجرملا .سنؤم نيسح د(١1
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 اص لب . ىريعلا مهوعش ىف اهولخدأو ىبرعلا رعشلا نازوأ مس هنا عش
 مهتذتاسأ كلذ ىف نيكاحم ًارعش ةيسلدنألا تاحشوملا نازوأ ىلع ,مهضعب
 .(١!برعلا ء ارعنشلا نم

 نم طيلخ :حتفلا رارقتسا دعب ىسلدنألا عمتجملا ةروص ىه كلت

 .روصتلا ىلع ةريسع ودبت دق ةروص ىهو .ةفلعشم تافلو قارعأو# سانجأ

 ىلإ ىهتقناو ,ةيبرعلا ةغللاو مالسإلا نم ماع راطإب طيحأ هلك اذه نآ ريغ
 (ه ؟ا/4.ت) ىديبتلا و كي وبأ الع افقو ءراطإلا اذه ىف راهصتنالا

 ًاليلعت ةيوغللا ةيحانلا نم كلذل «سلدنألا لهأ ماوع نحل » باتك ؛بحاص

 نادلبلا ىف ةيبرعلاب لصتي امإو اهدحو سلدنألا ةيبرع صخب االآماع
 اهمالسإ ردصو اهتيلهاج ىف برعلا لزت مل» :لاقف ةماع ةروصب ةنعوتفملا
 نئادملا تحتف ىتح ةقيلسلا ىلع ملكتتو اهتيجس ىلع قطنلا ىقجدبت

 ىزاجحلاو.ىطبنلابىبرعلاطلتخاف.نيواودلاتنودوراصعمألاو

 ىف للخلا عقوف نادلبلا طقاوسو ممألا طالخأ نيدنلا لخد دو ءىسراقلاب
 رك ماوعلا ةنسلأ ىلع نحللا أدبو ,مالكلا

 آاعيمج ةحوتفملا دالبلا ىلع ةقداص تناك ادإ هذه ىديبزلا ةظحاللمو
 رصانعو سانجأ اهيف تطلتخا ذإءسلدنألا ضرأ ىلع نوكت ام قدصأ ىهنف
 نم ةقداص عفاودب اما ةيبرعلاو برعلا ىلإ اهلك علطتت ةفلتخم ةيربشب
 رقي عباو» برعلا ىرديأ ىف تناك ةيدام حلاصمب أ مالسإلاب ناميإلا
 ىلع عقو أمل ضرعي - دعي اميق ىرتس امك - باتكلا اذه ىف ىتديبزلا

 دتما ىتح ةباتكلاو قطنلا ىف : اطغأ نم ةيبرعلا ةغللاب نيملكتملا ةفسلا
 باحصأ نم سانجألا هذه ريثأتب كلذ لكو ةصاخلا ىلإ ةماعلا نبص كلذ
 ىف: وتتسم سلدنألا ىف ىمالسإلا عمتجملا مهمض نيذلا ٠ ,ةفلتخملا تاغللا
 نيذلا نويلسألا دالبلا لهأ وأ دوهيلا وأ نودّلوملا وأ برعلا وأ ربربلا كلذ
 .ةمورألا لصألا يف ةيبرعلا فلاخت ةغل نوملكتبب اوناك

 )١( ص مهتاغلو نويماسلا ءاظاظ نسح د 998 - 3 9
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 ديضر ىأ عيظتنم ةبيؤف ريصتلا ىفع ةريسعلا ةرؤشلا ةذه ةنغو ركل
 ىلاتلا وحنلا ىلع سلدنألا ىف ةيوغللا عاضوألا

 قطاسم ىلإ ةرم لوأل هيبرعلا تلحدو سلدنألا برعلا حتف امدنع - ١

 سكسلا ىلع كلذو .ليق نم لاضتا اهب ةيبرعلا ةفللا ذأ بزعتل نكي مل
 .هدعب وأ مالسإلا لبق ءاوس ةيبرعلا ةريزجلاب طيحت تناك ىتلا قطانملا نم

 مهب ةطيحملا ةقطنملا بوعشب ىرخأب.وأ ةروصب نوطلتخي'برعلا ناك ذإ
 ةيحاتلا نمرئالد ىلع:ليب :مانشلابوأ رضع وأ قازعلاوأ نمزاف ىف ءاوس
 ةطيحملا قطانملاتاعل ضعب نم تاملكو ظافلأ عوقو ةصلاخلاةيوغللا

 برعلاب٠ يبقلاةييرعلاو ٠ املمع دنع فرع اميف ةيبرعلا ةغللا ىف بزعلاب
 ٠ (١١.ليخذلاو

 ةيبرعلا نوملكتي سلدنألا حتف ىف اوكرتشا نيذلا برعلا ناك - ؟

 اهل ةفلتخم لئابقل:نومتني اوناك هسفر:تقولا ئف'مهتكلو ةيلضألا ههتغل
 تبلغ نإو .اهسع دعبت وا ىحصفلا نم برتقت دق ةصاخ تاجهل
 5م01ع» امه- ةقوطنملا ةغللا تناك كلذلو اهادع ام ىلع ةينميلا تاجهوللا

 هيف تناك ىذلا تقولا ىف عيمجلل ًاموهفم ًاعونت عونتتو فلتخت عانةع#

 ريغتي ال دحاو ىوتسم مزتلت داكت 171م !.ة28عا1386 ةبوتكملا ةغللا

 مهتغل .سلدنألا حتف ىف ةقباسلا مهل تناك نيذلا ربربلا لمح - *
 ال نيدلا ةغلوه# ةيشلاب تناك ىتلا:ةئرعلا ةغللاراوجب جهعم ةيربزولا
 ناك ناو مهنيب اميك ةيربربلا نوثدحتي اوناك ذا .:ةيمويلاةايحلاةغل

 اونانك ويينأ' أ . اوه قف | دنم ًايعيبط أرمأ ةيبرعلاب برعلا عم مهمهافت

 ىوغللا جاودزالا تاجضأ نم مويلا ةغللا ءاملع مهيلع نوقلطي نمث

 اهتايح ىف مدختست ىنلا باعامجلاو دارفالا كلد ىف ىوتسي 1 عانهل
 !؟ةيجاو نأ“ ىف نيعفل

 ةيبرعلا ةغللا نولمعتسس سلدنألل ىمالسإلا حتفلا لبق دوهيلا ناك - ع

 ١ ١٠١١ ه ص هينات ط هيبرعل' يف دلوملا ايباتك رظنا(١
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 طابترالا ىف خيراتلا ربع ةفورعملا مهتسايسل ًاقبطو ,ةينيدلا مهسوقط ىف
 سلدبالا ف ةيعامتجالا تائفلا عرسأ نم اوناك ,ةبلاغلا ةيوقلا ممألاب
 ءايحإ ةكرح تأشن لب ,ةيربعلا :مهتغل نع اولختي مل مهنكل ءًابيرعت
 ةفاقث ةغل اهلعجو .ةيربعلا ةغللا ءايحآل فئاوطلا كولم رصع ىف ةعساو

 مهل ةبس'اب ةايحلا ةغل تناك ةيبرعلا نكل كلذ ىف اوحجنو ةباتكو بدأو
 .ىوغللا جاودزالا باحصأ نم اوناك ًاضيأ مهنأ ىأ ,ةيربعلا راوجب

 مهتينارصن ىلع مهنم اوقب نيذلا ةصاخو ةيلصألا دالبلا لهأ ةغل - ه

 نيخرؤملا ضعب اهفصو ىتلا ةغللا ىهو ؛نيملسملا ناطلس فنك ىف اوشاعو
 ظافلأ نم ليلق ريغ ددع اهلخد ةينامور وأ ةيماع ةينينال تناك اهنأب
 برعلا اهيلع قلطأ ىتلا ةغللا ىهو .ىنامرجلا لصألا تاذ ةيطوقلا ةغللا

 .« سلدنألا لهأ ةيمجعاو وأ « ةيمجعلا»

 ةلص نم اهل يتق ىاةيردللا سرد ةماعلا ةروصلا ىه كلت
 ةلئاعلا ىلإ اهتم ةدحاو ىمتنت ىتلا مهتاغلو ةفلتخملا عمتجملا تائفب
 تاغللا'تتاك منيب ةيربعلا ةغللا ىه ةيبرعلا اهنم تردحنا ىتلآ ةيماسلا
 ةيذتهلاةلئاعلا ىلا ىمتني هضعب ةفلتخم ةيوغل تالئاع نم ىرخألا
 ةغللا مث . دالبلا لهأ ةغل ةيماعلا ةينيتاللاو ةينيتاللا لثم ةيبوروألا
 بشن ىذلا عارصلا نإف مث نمو ,ةيماحلا تاغللا ىلإ ىمتنت ىهو ةيربربلا
 . ىلع ةصاخ .ىرخأ ةيحان نم ةيبرغعلا ةغللاو ,ةيحان نم تاغللا هذه نيب

 .ريسيلاب سيل ًانمز قرغتسا هنأ دب ال ًاعارص ناك ,ةقوطنملا ةغللا ىوتسم

 نم ةغل كلذ ىف اهتمحاز مأ ؟ًاعيمج نساتلا ةبسلا ةليرعلاةتداس ليف
 ةينيتاللا هذه ةصاخ سانلا هنسلأ ىلع ةرشتنم تناك ىتلا تاغللا هذه
 اهيلع تناك ىتلا ةيقطنلا اهصئاصخب قطنت ةيبرعلا تلظ لهو ؟ةيماعلا

 اذهل ةجيتن ىرخأ ة ةيبرع تاجهل تأشن لهو .روطتلاو ريغتلا اهارتعا مأ

 ؟نييلصألا دالبلا باحصأو نيحتافلا نيب ةليسولا ىه تناك عارصلا

 ىف ثلاثلا مسقلا ىف اهنع ةباجإلا لواحنس اهريغو ةلئسألا هذه لك

 .نسلدتألا بيرعت نع اتقيدح
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 سلدنألا بيرعت - ؟

ىف ةيبرعلا ةغللا ةبرجت نكت مل
غللا نيبو اهنيب ىوغللا عارصلا 

 ىرخألا تا

ىف ىلوألا ةبرجتلا ىه سلدنألا ىف
 براجت اهتقبس لب .ةغللا هذه ةايح 

رجهلا لوألا نرقلا لاوط رصمو ماشلاو قارعلا ىف ىرخأ
 ةايح ا نأ ريغ :ى

كأ تناك .سلدنألا ىف ةيوغللا
اهتدجو ىتلا كلت نم ًاديقعت رث

 ىف ةيبرعلا 

عارص نكي ملف :ىرخألا نايلملا
ل عم لإ اثم رضم ىف ةيبرعلا 

 ؛ةدحاو ةغ

رق وأ كلذ لثمو ةيطبقلا ةغللا
و ىسعلا دأ ماشلا ىف هنم يب

 يب

تاغللا ضعبو ةيسرافلاو ةيبرعلا
 اهيلإ ىمتنت ىتلا ةيماسلا ةلئاعلا نم 

 تناك امكءًاليتخ اهب نيملكتملا ددع ناكو «ةيبرعلا
 ةبوتكملا ةيبرعلا ةبرحت

رخ دعب اهب تكتحا ىتلا ةقوطنملا تاغللا عم اهبراجت نم ريثكب رسيأ
 مجو

ا حتفلا بقع ,ةيبرعلا ةريزجلا نم
كملا ةيبرعلا تناك ذإ ؛ىمالسإل

 دق ةبوت

كلا ىف تباث ماظن ىلع ترقتسا
برعلا ةغللا نأ نع ًالضف ؛ةبات

 ةيوتكملا ةي

 ةبوتكملا ةيبرعلا نأ اذه ىلإ فاضيةقوطنملا ةغللا نم ًارارقتساو اتابش رثكأ

نفلاو مولعلاو ةسايسلاو مكحلاو نيدلا نم اهناطلس تدمتسا
 «بادآلاو نو

و باتكلا مالقأب تنصحت مث نمو
ا تقولا ىف ؛ءاملعلاو ءارعشلا

 تناك ىذل

 ًاعارص برعلا ريغ نم اهب نيملكتما ةنسلأ ىلع ضوخت ةقوطنملا ةيبرعلا

صئاصخب ظافتحالا لجأ نم ًاديدش
 .ةيقطنلا اه

رسيأ ةبوتكملا ةيبرعلا راشتنا ناك كلزلو
 تهجاو ىتلا 'ةةوصنملا نم ريثكب 

لدنألا ىف ةصاخ ًايوغل ًاثاريم
مل كلذ عمو ,ديقعتلا ديدش س

 ١ ”بهرعلا لخت 

لاو فيحصتلا نم ةبوتكملا
لا ركب وبأ نطف دقو.فيرحت

 (ه9 ت)ىديبز

عارصلاب لصتي اميف اذه لك ىلإ
 نإ :لاقف سلدنألا ىف ىوغللا 

 ةماع نحل

ةناع نشر فلمخم ليكي
محلا قجيللاةبسنك ناو« قرشملا 

 

يب ىف نحللا روصت ال قرشملا ءاملغع
 عمو ةرورض ىلإ ىهتناو سلدنألا ةئ

ذيل سلدنألا لهأ ماوع نحل نع بانتك
 ؛قرشملا ءاملع هركذي مل '. هيف رك

ىف هوعضوو هظفل اولاحأف انرنع ةماعلا هتدسقأ ام
 مهعباتو ؛هعضوم ريغ 

ح ةصاخلا نم ةرثكلا كلذ
... ارعشلا هتنمض ىت

 ةلبعتساو ...٠ 

ف ةمدخلا هيلعو باتكلا ةلج
 117 فاق الخ ىلا اوقالتو مهلئاسر ى

 يضم
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 .سلدنألا ىف تدجو ىتلا ىرخألا تاغللاو ةيبرعلا نيب ىوغللا عارصلا عئاقو هتبشت امريجو :قونشملا ف اهباصأ ( سب ادق عود شلادتالا ةئيب ىف ةيبرعلا باصأ ىذلا ريغتلاب رعش دق ىديبزلا نأ اذه ىنعمو
 0 .ةينيتال ةيماع وأ ةينامور ةغلب ىبرعلا حتفلا سلدنألا تلبقتساو ,ىتش سانجأ نم ىلاوملا نم سقكللا ميعم ةييوف لا بلجو ةيقيرفا نم نوريثك ربرب مهيعم اهلزنو .نويرضم نويناطحق ,برعلا حتف عم اهلزن امك . دوييلاو .نيينجاطرقلاو نييقيِتيِفلا نم ىويبمألا اهنمو .طوقلاو .لادنافلاو نامورلاو قيرغإلاو كسبلاو لاقلا وم سدرمالا اهنم تاغلو سانجأب جوق تناك سلدنألا نأ لينق نم انبرم دقو
 .ىلوألا مهتلاسر كلتن ةأشنلا ةثيدح ىرخألا مولعلا ضعبو ثيدحلاو نآرقلا مولع ىف تلثم نيوكتلا روط ىف تلاز ام تناك ةراضحو ةيبرعلاو نيدلا الإ نوكلمي ال نوملسملا نأكو ,ةيوامسلا تانايدلا ضعبو :ةينبولا تاراضحلا اياقبو تاغللا نم نيسلا اذه هجاوت نأ ةيبرعلا ىلع ناكو ,ةريربتم لئابقل ناك اهضعبو ةراضح تاذ ةغل تناك تاغللا هذه ضعبو
 .مهدالبل ددجلا ماكحلا عم لماعتلا لجا نم اماو .هب اونمآ ىذلا نيدلا لجأ نم امإ اهملعت مهيلع ىغبني ىتلا ةغللا كلت نيبو,ةقيلس اهوبستكا ىتلا ةيمويلا ةايحلا ةغل نيب سانلا ةنسلا ىلع : ءارصلا أدب مث نمو. ملعتلا اذه ىلإ مهئانبأ ضعب اوعفد مهلعل لب .نآرقلا ةوالتو مالسإلا رئاعش ءادأ اونسحي ىتح ةيبرعلا ملعت ىلع سانلا لبقي نأ اضيأ ىعيبطلا نم ناكو ؛مالسإلا برعلا رشي نأ ىعيبطلا نم ناكو

 برعلا اهيلع قلطأ ىتلا ىه ةغللا هزهو 1")١( مند انآ 535" ةيماعلا ةيتيتاللا نم ةفلتخم تاجهل تناكف اهتيقب امأ طوقلا ةغل نم ةليلق [ظافلأ مضت تناك اهنإ :هلوق نكمي ام لكو اهيلع دمتعي ىتلا لوصألا ةاقل ارظن ,بيرقتلا هجو ىلع الإ اهتفرعم نكمي ال ,ىداليملا رشع ىداحلا ل ل ايما لهأ اهملكتي ناك ىتلا ةغللا نإ» لادب ثدنم لوقي

 ١47. ص شاه سلدنألا رجف ؛ سنؤم نيسحح .د 10(

 _ »4 ##ةيث أ



 امك «ةينيطللا» وأ لبق نم ترشأ امك سلدنألا لهأ ةيمجع وأ ةيمجعلا
 405(١7(. ت)ءزح نبا اهيمسي ناك

 ىف عئاشلا سلدنألا لهأ مالك نأ عم» بيطلا حفن ىف ىرّقملالوقيو
 نأ ول ىتح .ةيبرعلا عاضوأ هيضتقت امع فارحنالا ريثك ماوعلاو صاوخلا

 ىف وحنلا ملعب هيلإ راشملا ىلع ىبأ '!ىنيبولشلا مالك عمس ا صخش
 هيف ءلمب كحضل هسرد ئرقي وهو ,تقرشو هفيناصت تبرغ ىذلا ءانرصع
 رخأو بارعإلاب ملكت اذإ مهنم صاخلاو ؛هناسل ىف ىذلا فيرحتلا ةدش نم

 مهدنع ىعارم كلذ نكلو .هودربتساو هولقثتسا وحنلا نيناوق ىلع ىرجي
 .'؟!«رثنلاو مظنلاو بدألا ملعو لئاسرلاب تابطاخملاو تاءارقلا ىف

 قباسلا صنلا ىف ىرقملا هيلإ راشأ امو ةقباسلا 2:01 لادب ةظحالم نم
 :ةيتآلا قئاقحلا جتنتسن نأ عيطتسن

 مزح نبا اهامسأ امك :ةينيطللا وأ ةيماع ةينيتال ةغل كانه تناك - ١

 لهأ ةيمجع برعلا اهيلع قلطأ ىتلا ىهو ,سلدنألا لهأ ةماع اهب ملكتي
 / .سلدنألا

 نأ ىتح فيرحتلا نم ةريبك ةجرد ىلع ةيبرع ةجهل كانه تناك - ؟

 ' ىلع رداقب نكي مل ,ىرقملا رصع ىف سلدنألا ىف وحنلا ءاملع رابك
 ' .وحنلا ملع ىف هسورد ىقلي وهو ىتح اهنم صلختلا

 اهيف ىعارت تناك :ةيبدألا ةيتفلا وأ ةيئاويدلا ةباتكلا ةغل نأ - “
 لبق نم هيلإ انرشأ ام دكؤت تاظحالملا هذهو .ةحيحصلا ةيبرعلا عاضوأ

 نكلو ءريغتلاو روطتلا ثيح نم ةبوتكملا ةغللاو ةقوطنملا ةغللا نيب قرفلا نع
 نييوتسم نم فلأتت تناك سلدنألا ىف ةقوطنملا ةغللا نأ اذه ىنعم له
 نأ مأ لصألا ةيبرع ةيماع ةغل لباقم ةيماعلا ةينيتاللا ةغللا هذه :امه

 ا نع سلافتالا رق قستؤم تيشتع ..و (9)
 اماما ناك ىنيبولشلاب فورعملا ىوحنلا ىليبشألا ىسلدنألا ىدزألا هللا دبع نب رمع وه (؟)

 .وحنلا ىف

 ١/ 5"5١. بيطلا حفن :ىرقملا رظنا (')

- 57١8 - 



-_ 

 ؟سلدنألاب ىرخأ قطانم ىف برعلا نم نوحتافلا اهب ملكتي ناك ىتلا :ةيبرعلاوةيئيتاللا هذه نيب طالتخالا ةجيتن تناك ةيبرعلا ةيماعلا هذه
 .ىرخألا تاقبطلا ىلإ برستي أديب ىذلا 6 نحللا ةهجاوم ىف ًاديدش أاكسق اهب كسمتلا ىلع ةيمأ ونب صرح ددقل لب . ةقبطلا هذه طساوأ ىف ةدئاسلا ىه ىحصفلا ةيبرعلا تناك ءقشمد ىلإ 5 ةفوكلا ىلإ ةنيدملا نم ةفالخلا لاقتنا عمو زاجحلا ىف ةيبرعلل ةيبلصألا ةئءيبلا ىف تشاع لصألا ةيبرع ةركاحلا ةقبطلا تناك ىرجهلا لوألا نرقلا ىنف .ةيبرعلاب ملكتلا الواح نمم برعلا ريغ ةئسلأ ىلع تأشن ةتبااث ةغل كانه نأ ىلع لدت ماشلاو قارعلا ىف اخ نكيتآلا ريش دع قطانم ىف ىرخألا تاغللا عم ةيبرعلا هتلخد ىذلا ىوغللا عا رصلا دهاوشت نأ
 .ةحوتفملا راصمألا ناكس نم هعم نينوياعتملا ىبّرعلاشيجلا ا فأ نيب ىمويلا ثدحتلل ةيلمعةغل رهظت تأدبو . ًائيشف ًائيش طقسي ةيبرعلاو برعلل بصعتلا ىلع مئاقلا ىوغللا زيجاحلا اذه ذخأ مث نمو .دالبلا لهأ نم ءازجألاو لامعلاو نيحالفلا نم مهابياعرو برعلا نم نيفظوملاو ميلاقألا ماكحو ةالولا ىف ةلثمم ةمكاحلا تاقبطلا نيب كباشتتو دقعتت تذخا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ملاصملا نكل ةيلاصألا يهتاغل نومبلكتي اوناكف ولالا ناكسلا امأ ماع لكشب ةيببرعلا نوملكتي اوناكو ,نييلصألا ناكسلاب اوطلتخا نأ ىرجهلا ىناثلا ,نرقلا ةيادب عم اوثبل ام مهنكل ,ةحوتفملا دالبلا لهأب نوطلتخي ال ةداع ااوناكو ةحوتفملا دالبلا ىف ماقملا مهب رقتساو حفلا ىف اوكرتشا نيذلا نيملسملا ددملاوةيبرعلا لئابقلا نم ابلاغ نوكست ىطسولا ةقبطلا تنانكو
 ةيبرعلاب جولعلا مالكو أطخلا عامس هاتعا نم ضعب لاقف ؟كليو كوقت ام :جاجحلا لاقف «نوكت ئجت امكو اهنيادم ىف انناكيرشو اهزاوه ىف انناكيرشو» رجاتلا لاقف .ناطلسلا دنجم ةبيعملا باودلا هذه عيبتأ ةقيعت ةليزه باؤذلا ىأر امدنع جاجحلا هل لاقف ةيمأ ىنب لبق نم قارعلا ىلاو ىفقثلا فسوي نب جاجحلل اهعيبل باودلا نم هتعاضب رجاتلا اذه رضحأ دقف .ةغللا هذه نم ًابناج سكعت ىتاسرخلا باودلا رجات ةصق لعلو

 باسو



 نوثعبي نئادملابو زاوهألاب اننؤاكرش :لوقي هنإ ءكلذ لثم مهفي راص ىتح

لع اهعيبن نحنف باودلا هذهب انيلا
 !١!اههوجو ى

حلا نأ ةصقلا هذه نم ظحالملاو
 رجاتلاهلاق م مهف عطتسي مل جاج

ذه مهفي نمن ةمجرت نود ىناسرخلا
 رصانعلا كلت عم لماعتيو ةجهللا ه

برعلا لع ةديدجلا: ءدشبلا
ىوغللاى ىتسلااذهلالخنمى

 ىذلا

اخو ةيمريلا مهتايح ىف هنولمعتسي
 .برعلا عم مهلماعت ىف ةص

ف ناهوي ىنام ألا قرشتسملا لوقيو
وشلاب تألقي ةجهللا هذه نإ ؛ك

 ةره

 مهعم نولماعتي نيذلا ءالؤهو برعلا نيب حوتفملا دالبلا ىف مهافتلا ليهستل

اهطلاو ديبعلاو مدخلا نم
ي وشوءمهريحنو راجتلاو ة

ىوغللا ىوتسملا اذه هبش
 

ىف تاشن ىتلا تاجهللاب
ا ةغللا نم ثيدحلا رصعلا 

 تاغلو ةيزيلجنإل

 قلطأ ىتلاو ىصقألا ق رشلاو ايقيرفأ
 . !!طزوونو ظدعلتورب حلطصم اهيلع

رعلا نيب سلدنألا ىف ثدح ام اذهو
لدنألا لهأ ةيمجعو.ةيحان نم ةيب

 س

رخأ ةيحان نم ةماعلا ةينيتاللا وأ
 ب نم ةيريربلا ةغللا نيأ نكلو ى

ىلإ بنج شيعت تناك ىتلا ةغللا ىهو ؛عارصلا
 حان لبق ةيبرغلا عم بنج 

 .برغملا ىف سلدنألا
/ 

وه ناكةيمجعلاو ةيبرعلا نيب عارصلا نأ ودمي
 ىلع طيسملا

و فارطألا ددعتملا عارصلا
بربلا نوكت نأ دعبتسي ال

 ْ ءهيف تكرتشا دق ةير

كر بربلا ءالؤغ نم ريسي ريغ اددغنأ ريغ
 ' حبصأو ةيبرعلا طقتلا 14 نا

لا ىلع اهمادختسا ىلع ًارداق
ا ىف. ن رعلا نم نيحتافلا عم لقأ

 نسلدتأل

لإ فاضي ؛كلذ ليبق ؛برغملا ىفو
 نيملسلا نم اوناك ربربلا نأ اذه ى

 نيدلاب نومتني مهتغل مغر مهنأ ىأ نيدهاجملا
 لامتحالا اذهو ؛برعلا ىلإ

 نيتغل نيب ناك هنأل عارصلا اذه ىف ًافيعض ًافرط ةيربربلا ةغللا سم لعوب

 .ةينارصنلاو مالسإلا ,ًاضيأ نيفلتخم نيثيدو نيتفلتخم

 :111؟ - 191 ١/ :ةيبعلاو نايبلا :ظحاجلا ءرظنا )١(

هو) ؛4 ص ةيبرعلا .«كف ناهوي (؟)
نإ ةجهل ىلع لدي حلطصلا اذ

 دويقلا نم ةررحم ةيزيلج

ا ناكسو: زيلجنإلا نيب مهافتلا اهب ىرجي ىتلا ةيزغللا
 همك نع ةفرحم 210عزوب ةملكو تارمعتسم ل

 .(ايقيرفاو ايسآ قطانم صضعب ىف مويلا ىتح ةلمعتسم ةغللا هزو تلازاموءةيزيلجنإلا نور عوو

 كا



 لهأ ةيمجعو ةيبرعلا نيب ًاساسأ ناك عارصلا نأ ىف اذه لك حص اًذإف
 ىهتنا ىذلا عارصلا اذه ىف ليئض ولو ظح ةيربربلل نوكي دقو سللعنألا

 ريغو ىحصنلا ةيبرعلا ريغ رخأ ىوغل ىوتسم وأ ,ءىرخأ ةغل دوجو ىلإ
 ةديدج ةيماع ةيبرع ىف ىوتسملا اذه لثمتيو ةيربربلا ريغ عطقلابو ةبيمجعلا
 قاوسألا»٠ تاقرطلا ىف ىمويلا ثيدحلا ةغل ىه ةيبرعلا ةغللا هذه تاكو
 نم جتنت مل ةجهللا هذه نإف لاحلا ةعيبطبو .سلدنألا ىف ةماعلا لفااحملاو

 نم ًاضنأ امبرو ةغللا هذه نم تارابعو ظافلأ اهتلخد لب ةيمجعلا ريثأت
 اهيلا انرشأ امك قرشملا ىف ةيبرعلا ةبرجت هب اندم اذه لكو ةيربربلا :ةغللا

 هذه تزغ امو لب ةفلعخللا تاغللا نيب ىوغللا عارصلا ةعيبطو ليقوم

 نأ كش الو ةريثك ةيبرع ظانلأ اهيف تلخدف ةيسلدنألا ةيمجعلا ةيماعلا

 نهذلا ىلإ ردابتي ىذلا لاؤسلا لعلو ءًاليوط ًانمز قرغتسا دق عارصلاا انه
 لأ ةينجع لحم تلح لهو ؟ةيماعلا ةيبرعلا ةجهللا هذه ترهظ. ىتم

 تبهذ نيأف ؟وحنلا اذه ىلع رمألا نكي مل اذاو ؟ اهيلع تضقو سلادنألا

 ؟سلدتألا ىف سانلا ةايح ىلع ةيبرعلا ةيضاغلا هذه ترطيس نأ دعب ةيبمجفلا

 ةقدب ددحن نأ ليحتسملا نمف عارصلا اذه هقرغتسا ىذلا نمزلا نع اصأ

 كانهف .همكحت ىتلا نيناوقلاو عارصلا اذه ةعيبطل ًارظن .هتياهن وأ هتيادب
 لخاد عارص كانهو ؛نآلا ههدصب نحن ىذلاك رثكأ وأ نيتغل نيب عءارص
 روطت نود ىه امك ةغللا ءاقبإ ديرت ىتلا ةظفاحملا ةوقلا نيب ةدحاولا ةتقللا
 نيعوتلا الكو.ريغتلاو روطتلا ىلإ بلا ىتلا ةيروطتلا ةوقلاو ريتك وأ
 دقو .ىرخألا ىلع نيتغللا ىدحإ رصتنت نأ نود ليوط تقو يلإ جاتحي
 كلذ ىلع لدي .ليوط دمأ دعب ةيناثلا ىلع ىضقت ةت ثيحب امهادحا رصتنت

 ىذلارصم ىفةيطبقلاةغللاوةيبرعلاةغللانيببشن ىذلا عاريصلا
 .ةيطبقلا ىلع ةيبرعلا تضق ىتح نامزلا نم نينرق نم برقي ام قربغتسا

 أدبي مل لاحلا ةعيبطبو ه9 7 ماع سلدنألا اولخد برعلا نأ ملعن نحن
 شيج نيب ىركسعلا عارصلا ةيادب عم ةيمجعلاو ةيبرعلا نيب عارصلا

 برعلل رمألا رقتسا نأ دعب الا أدبي مل هنأ نظلا بلغأو ,طوقلاو نيحتافلا

 لهأي ربربلا نم اهريغو ةيبرعلا لئابقلا نم برعلا دنج طلتخاو .ةيبرعلا

 تب اناا



 هادم ىلإ لصو ىتح ىعيبطلا هارجم عارصلا ذخأ مث نمو .سلدنألا
 اهتفيظوب موقت ىهو ةيبرعلا ةيماعلا هذه ىلع ةيوغللا ةايحلا ترقتساو
 .ىبرعلا ريغو ىبرعلا ًاعيمج سلدنألا لهأل ةيمويلا ةايحلا ىف ةيعامتجالا
 نحللا ىف ةيماعلا هذهل أرث أ دجن دقو .نييلصألا دالبلا ءانبأو نوحتافلا
 ىرنس امكو لبق نم انرشأ امك سانلا نم ةصاخلا ةنسلأ ىلع عقو ىذلا

 نينف روهظ ىف حضوأو كلذ نم ىوقأ ًاليلد دجن دق اننأ ريغ .دعب اميف

 لجزلاو حشوملا :امه سلدنألا ىف لوقلا نونف نم نيليصأ
 نسم زج دنع فقوتن نأ ةيماعلا ةغللا هذه دوجو تابثإ ىلإ اتليبسو

 نم ريخألا لفقلا وأ «ةجرخلا» ب هتيمست ىلع حلطصا اموهةحشوملا
 تاحشوملا روهظ نأ ىلا نغلا اذهل نيسرادلا نم ددع بهذيو ,ةحشوملا
 ١ !ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىلإ عجري ةصاخلا اهنازوأب

 عضيو «زكرملا» هيمسيو ىمجعلا وأ ىماعلا ظفللا ذخأي حاشولا ناك
 مهأ نيحاشولا دنع ىهو «ةجرخلا» حلطصم هيلع قلطأ دقو حشوملا هيلع

 ءارعش دنع ةديصقلا علطم ماقم .مهدنع اهماقمف حشوملا ءازجأ نم ءزج
 ىتلا ةغللا نع فلتخت تاجرخلا هذه اهب تبتك ىتلا ةغللا تناكو ةيبرعلا
 هيف ىعاري ةحيصف ةيبرع ةغلب بتكي رعشلاك ةحشوملاف ٠ حشوملا اهب بتك
 ةغلب أانايحأو ةنوحلم ةيماع ةغلب بتكت اهنإف ةجرخلا الإ دعاوقلاو لوصألا

 تيتك انيلإ ًاضيأ تلصو ىتلا تاحشوملا تاجرخ نم ريثكو . ةيمجع
 ىلع عقي ام ىداع مالك اهنأك ةيئاقلتو ةطيسب ةغل ىف ةيبرعلا ةيماعلاب
 نيب انراق ام اذإ احضاو كلذ ودبيو '"!ةيمويلا ةايحلا ىف سانلا ةنسلأ
 : اهنم ةلثمأ كيلإو تاجرخلا اهب تبتك ىتلا ةغللاو حشوملا ةغل

 مويلا ريغل عجرأ ْرُم  مويلا كارن ردْقَت سب - ١
 ىبرجهتو .ىراد بنجب كراد .ىراج تنأ بيبح - 5

 ع ام ىسعمجا بيبحلا اذه بر اي تير اي - *

 بص ىقوش د ًاضنأ رظناو 7 ص سدنألا ىف لجزلا ىئاوفألا ريرعلا ديغ .ةرظنا ١١(
 ١1١ ص قباسلا عجرملا

 ج95 , ص ىباسلا عجرملا فمص ىقوش : أصيا رظنا٠ + ص قباسلا عجرملا (1)
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 ىدحو ىنكرتتو .نيدساحلا عم ىشق ىحتست الأ -- 4

 ىلاب تلغش كريغب ىنأ كلابب رطخ ىبيبح ىلع -- 4

 نم ةعزتنم اهلعجي ًادح اهتيئاقلتو ةغللا ةطاسب نم ةجرخلا غلبت دقو

 :كلذ لاثم ةايحلا

 ىنوربص رفاس ىبوبحم -- ١

 وتعدو امو بيبح رفاس -- ؟

 !١!وتركتفأ ذإ ليللا ىف ىبلق شحرو اي

 ىه ذإ :تاجرخ ا هذه ةيماع تبثي ىوغل ليلحت ىلإ ةجاح ىف انسسلو

 ةيبرعلا ةيماعلا ىوتسم ىلا اهءامتنا ددحتو .اهسفن نع اهتغلب ثددحتت

 ىناثلا مسقلا ىف ليلحتلاب اهيلإ دوعنس كلذ عمو .اهنع ثدحتت ىتلا

انس نبا لوق اهتيماع معدي دقو .ثحبلا أدذه نم
 رادر هباتك ىف كلما ء

او نايبصلا ةنسلا ىلع لعجت ام رثكأ ةجراخلا نا نم « ززارطلا
 ناوسنل

 وأ «لاقد» نم ةجرخلا لبق ىذلا تيبلا ىف دب الو .ناركسلاو ىركسملاو
وأ «تيئَغد وأ «ىنغ»ه وأ ءتلق»

 تاجرخلا هذه نأ ىأ (؟!«تنَعد 

 ال ءشانلا ةئسلأ ىلغ ى رجحت امم :ةبوتكملا ال ةقوطنملا ةغللا ىلإ ىمتنت

 اولاق حشوملا نفل نيسرادلا نأ ريغ «بتكلا نوطب ىف اهودجو ىتللا كلت

 ةبوتكم ىرخأ تاجرخ كانه ةيماعلا ةيبرعلا ةجرخلا هذه راوجب نإ ًاضيأ
 :كلذ لاثم سلدنألا لهأ ةيمجعي ىأ سلدتألا لهأ ةغلب

 هملأ ام ىركرك هملأ ام ىملاتك - ١

 ور اي ديرت نم ؟ىحور بلاس ىذلا نم :اهتمجرتو

 جلد اون اي ميهاربإ ىديس ويم - ؟
 تخن ىد بيم تنأف

 بيت ميريب شراك نونش نون نإ

 .ترقل ءبوأ ىم رغ

 ١9. ص سلدنألا ىف لجزلا .ىناوهألا زيزعلا دبع د ()

 .؟١ ص سلدنألا ىف لجزلا .ىناوهألا زيزعلا دبع د ( #9
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 ىف ىلإ لبقأ ,بذعلا مسالا بحاص اي ميهاربإ ىديس اي :اهتمجرتو
 .(١!كدجأ نيأ نكلو ءكيلإ تئج درت مل نإف .ءاسملا

 ىف فلتخت داكت ال اهنأ الإ ةيمجعلا اهتغل مغر تاجرخلا هذهو

 لهأ ةيمجع نأ ىلع اذه اهدوجو لدي دقو ؛ةيماعلا تاجرخلا نع اهيناعم
 ناو اييدغا ةانايبح ةاتو ةيماعلاةببرعلا رارجي تقاع سلدتألا
 مهتاحشوم ىف اهنولمعتسيو ةغللا هذه نوفرعي اوناك برعلا نم نيحاشولا

 نأ ىغبني حشوملا ىف ةجرخلا نأ لبق نم انيأر امك اوطرتش ها هنأ مغر

 .ةنوحلم ةيماع نوكت

 ةبوتكملا تاجرخلا نم طمنلا اذه دوجو ًارسفم فيض ىقوش روتكدلا لوقي
 نوح نم انايحأ ةجرخلا هلي ام ناد ةيمجعلاب وأ ةيماعلا ةيقيتأللاب
 حاشولا م ادختسا ىف ببسلا ناك ةأرما ناسل ىلع لاقي دق دحلا نع دئاز
 ةشحفم ظافلأب حيرصتلا نم ًارارف ةيسنامورلا تاجرخلل انايحأ ىسلدنألا
 الل لب "لل ةيدجعلا تانيا دوجو ىلع ثعابلا وه ...ةيبان
 نم ًاءزج نكت ملو ةرورضلا دنع طمنلا اذه ىلإ أجلي ناك حاشولا نأ ىأ
 , .ةنوحلم ةيماع نوكت نأ هعجرخ ىف اوطرعش ثا ىذلا حشوملا ةغل

 ةغللا هذه نوفرعي اوناك نيحاشولا نأ ىلع ىرخأ ةيحان نم لدي اذهو
 ٠ ةبسنلاب ةليلق - انيلإ تلصو ىتلا تاحشوملا ىف اهعويش ةجرد نكل
 . ؟لجزلا نع اذامف حيصفلا حشوملا ىف ةجرخلا نع اذه - ةيماعلا تاجرخلل

 لاجزألاف حشوملا نم ريثكب نوهأ لجزلا ةغلب لصتي اميف رمألا لعل
 تاجرخ نم حشوملا ىف هاندجو ام اهيف دجن الوءةيماع ةيبرع ةغلب ةبوتكم
 لب ةيبرعلا ةيماعلل ةصلاخ هتغل امنإو :ةليلق ةيمجع تاجرخو ةريثك ةيماع
 نيلاجزلا ىلع بيعي هرصع ىف نيلاجزلا ميعز (ه0 05 ت)نامزق نبا نإ

 مهلاجزأ ضعب ىلع بلغي دق بارعالا نأبو ةيماع تسيل مهتغل نأب هلبق
 .(57بارقلا نم فيسلا ديرجت بارعألا نم هلاجزأ درج هنأب رخفيو

 ١44 - 25 ١. /ا/ (سلدنألا) ييرعلا ١ بدلا رات (؟)
 .هث - 6١ نع ىسلدثالا لجزلا د ىناوهألا .د (1)
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 ىتلا ةيوغللا هتاموقمو ةينفلا هتروص ذخأي مل لجزلا نأ اذه ىنعمو

 نامزق نبا رصع ىف ىأ ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف الإ نامزق نبا اههعضو
 حشوملا نع لقألا ىلع ةرخأتم تناك لجزلا ةأشن نأ ًاضيأ اذه ىينعمو

 ثلاثلا نرقلا ىف رهظ دق حشوملا ناك اذإف .ًاليلق ديزي وأ نيلماك نينرقب
 لئاوأ وأ سماخلا نرقلا رخاوأ ىف لجزلاو ءلبق نم انرشأ امك ىرجهلا
 ,سلدنألا ىف اهددصب نحن ىتلا ةيبرعلا ةيماعلا نأ اذه ىنعمف .سداسلا

 ىفو تاجرخلا ىف اهيلع اهاندجو ىتلا ةيوغللا اهعاضوأ ترقتنسا دق

 بحاص ةيبرعك تسيلو زارقتلبالاو جضنلا نع ئبنت عاضوأ ىهو .جشوملا

 نأ ىأ .نينرقب كلذ دعب لجزلا رهظ مث لبق نم اهيلإ انرشأ ىتلا ياودلا

 نم سلدنألا لهأ نيب راشتنالاو عويذلاب فتكت مل ةيبرعلا ةيماعلا هذه

 ةعيبطو قفتي ام وهو ًاصاخ انف اهل تأشنا لب ءبرعلا ريغو برعلا
 " دعب تلآز ام ةغللا هذهو لجزلا أشني نأ روصتملا نم نكي مل ذإ ,ءانيشألا
 ةغل توتسا مث ثلاثلا نرقلا ىف حشوملا ىف تدجو اذإف ؛نيوكتلا روبط ىق

 ةمدختسم ةقوطنم ةغل تناك اهنأ كلذ ىنعمف ءسماخلا نرقلا ىف نق تاد

 ةيبرعلا ةيماعلا هذه نأب لوقلا نكمي مث نمو :ثلاثلا نرقلا لبق لقألا ىلع

 نم ىسلدتألا عمتجملا ءانبأ اهملكتي لاصتا ةليسو تناك سلدنألا ىف

 نكي مل نإ :لقألا ىلع ىرجهلا ىناثلا نرقلا ةياهن عم برع ريغو.برع
 قارعلا ىف ةيبرعلا اهتقرغتسا ىعلا ىه ةيئمزلا ةدملا هذهو كل3 لبق

 ضقت مل نإو ىرخألا تاغللا نم اهريغ ىلع تبلغت ىتح رصمو مااشلاو
 .رخا نرقب كلذ دعب الا ااهيلع

 حشوملا تاجرخ ىف لمعتست ت تناك سلدنألا لهأ ةيمجع نأ دجن اننكل

 ةينيتاللا هذه ىلع ضقت مل ةيبرعلا نأ اذه ىنعم لهف .ثلاغلا نرقلا دعي

 ةيبرعلا هذه راوجب تشاع اهنأو سلدنألا لهأ اهب ملكتي ناك ىتلا
 .كلذ ريغ لوقت دق ىوغللا عارصلا نيناوق نكلو ,كلذ نوكي دق .ةيماعلا

 اتواست اذإ نيتعراصتملا نيتغللا نأ نيناوقلا هذهل ًاقبط فورعملا نمق
 ىلع بلغتت نأ امهادحإ عطتست ملءاهب نيملكتملا ددعو رضحتلا ةجررد ىف

 ىرخألاو ةراضح تاذ امهادحإ تناك اذإ امأ ءلبق نم انرشأ امك ىرخألا
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 ةراضحلا.تاذ ةغللا:نإف :واسنتم امهنم لكب نيملكتملا ددعو :ةراشخح لقأ
 اهب ملكتي ىتلا ةيماعلا ةينيتاللا ةجهللا هذه تناك دقو بلغتت ىتلا ىه
 ةرهاظ ةراضح اهل نكت ملف ءًاديدش ًارقف ةريقف ةغل سلدنألا لهأ ويحيسم
 ثاريم اهفلخو سلدنألا ىلإ تلخد ىتلا ةيبرعلا سكعب (١)عيفر بدأ وأ

 اهريغو ةيخيراتلاو ةيعرشلا مولعلا مث : رثنلاو رعشلا نم ىلهاج ىراضح

 قارعلا ىف ىرجهلا لوألا نرقلا لاوط روطتو أشن امم مولعلاو فراعملا نم

 .ماشلاو رصمو

 ةيماعلا ةينيتاللا هذه ىلع ىضقت نأ عطتست مل ةيبرعلا نأ نظلا بلغأو
 :ناببس عجارتت اهلعجو اهراشتنا نم دح ام نأ ريغ امو ءًامربم ءاضق

 هذهب نوملكتي اوناك نيذلا ىراصنلا نم سلدنألا لهأ نم ًاريثك نأ :لوألا

 مدعو نيملسملا حماست نم هوسمل ال :مالسإلا اولخد دق ةيماعلا ةينيتاللا

 .ديدجلا نيدلا ةغل ةيبرعلا ملعت ىلإ اوعس مث نمو .هقانتعا ىلع مههاركإ
 نم ءاوس مهل ءًاناسل ةيبرعلا ذاختا ىلع سانلا لابقإ ةكرح نأ :ىناثلا
 اهتروذ تغلب ةديدشو ةعساو ةكرح ودبي اميف تناكءملسي مل وأ نهكم لسا

 بسنت تاياورلا نأ ىتح,نيدلوملا ليج نيب ةصاخ يرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف

 مهمامتها ىلع هتدلج ءانبأ نم ةربرم ئوكش ةبطرق كيرطب ورافلا ىلإ

 .(؟!ةيلصألا مهتغل اوسن ىتح ىبرعلا بدألاو ةيبرعلا ةفاقثلاب ديدشلا

 ريغ اهتلالد اهل نإفءةحيحص ريغ مأ ةحيحص ةياورلا هذه تناك ءاوسو
 ةغل نأ ىلع لب .بسحف ىحصفلا ةيبرعلا ذوفن جاستا ىلع ال ,ةرشابملا

 :ةيماعلا ةيبرعلا ةجيللا هده ىف ةلعم ةيبرع تحبصأ اضيأ ةيمويلا ةايحلا
 ىنعمو ٠ .سلدنألا ىف ةايحلا نع ًاديعب توزنا دق سلدنألا لهأ ةيمجع نأو

 ةفاقثلا ىفو مكحلا ةقورأو نيواودلاو دجاسملا ىف ىحصفلا ةيبرعلا نأ اذه

 ,ةيمويلا ةايحلا ةغل ىلع ةيماعلا اهتخأ ترطيس نيح ىف.تداس دق بدألاو

 ريصحتت شلدكألا لهأ اهملكتي ناك ىتلا ةيماعلا ةينيتاللا هذه لعج ام

 .١١؟ ص فيض ىقوش 5
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 رزجو بويج ةروص ىف اميرو ؛لامشلا ىف ةيحيسملا تارامإلا ىلإ عنجارتتو

 اذه لعلو .ةيماعلا اهتخأو .ىحصفلا ةيبرعلا رحب طسو ,ةلوزعم ةيوغل

 ةيمجعلا ةغللاب تبتك ىتلا تاجرخلا هذهل نيحاشولا ضعب لامعتسا اننل رسفب

 ىتلا تاياورلا ضعب اضيأ انل رسفي امك ىحصفلا ةيبرعلاب تاحشبوم ىف

 .١!١سلدنألا لهأ ةيمجع نوفرعي اوناك برعلا ضعب نأ ىلع نوخرؤملا| اهركذ
 ناك .برعلا نم ةبطرق ةاضق ضعب نأ (ها/١ ت)ىنشخلا ركذ دقف
 لدت ال ىنشخلا اهركذ ىتلا رابخألا هذهو .ةيماعلا ةينيتاللا هذه“ فرعي
 مهتايح ىف اهومدختسي ثيحب برعلا نيب ةعئاش تناك ةغللا هذه قرأ ىلع

 اهمهفيو ةغللا هذه فرعي ناك برعلا ضعب نأ ىلع لدت امناو ؛:ةييهويلا

 ىذلا ىضاقلا نأ ىلع لدت امك ,ةيمويلا هتايح ىف اهمدختسي ال .هنكلو

 هيلع دري مل ,هيلع حاص ىذلا لجرلا ديري ام مهف امدنع ىنشخلا| هركذ

 ؟!ةيمجعلاب هل اولوق ةغللا هذه نومدختسي نمم هلوح نمل لاق امنإو .هسفنب
 نم ريثك دنع عئاش رمأ وهو .اهمدختسي ال هنكلو ةغللا مهفي ناك هنأ ىأ
 لدي امك .اهمادختسا نوعيطتسي ال مهنكلو ءام ةغل نومهفي نيذلا ,سانلا
 ضعب هنظ ىذلا وحنلا ىلع برعلا نيب ةعئاش نكت مل ةغللا هذه نأأ ىلع

 : حبي ةحيحص ريغ جئاتن هيلع اوبترو نيقرشتسملا

 ا لا وا
 ضعب اهفرعي دق ىتلا ةيماعلا ةينيتاللا ةجهللا هذه راوجب ةدئاس.تناك

 . مل اهنأ اذه ىنعمو .ةيمويلا مهتايح ىف اهنومدختسي ال نكلو برعلا
 .ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنم لقألا ىلع عويشلا نم ةجردلا هذه ىلع نكت

 ىتلاةيمالسإلا بوعشلا نم مهريغ لشم ءاذه ىف سلدنألا لهأو
 اهيف ةفقثملا تاعامجلا نأ دجن ثيح .ىمالسإلا حتفلا عم ةيبرعلا اهتلخد
 ةايحلا ىف كراشتو اهتراضحو اهبدأ لثمتتو .ىحصفلاب كسمتت .تناك
 ىوتسم مدختست هسفن تقولا ىفو.ىحصفلا ةغللا هذهب ةيملعلاو ةيبفاقثلا

 )١(( ص ةبطرق ةاضق 54.

 )' ( ص ةبطرق ةاضق 514.
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 ثيح اهلوح نم ةماعلا لثم كلذ ىف اهلثم.ةجرادلا ةيماعلا وه رخآ ًايوغل
 هذه نيب ةتباث هبش ةيوغل صئاصخ لمحي ىماعلا ىوتسملا اذه نأ دجن
 اهتلالد وأ ةملكلا تاكرخ رييغت وأ .بارغإلا طاقسإ ثيح نم .بوعشلا
 الو .ىحصفلا ىلإ اهبيكارتو ةيمانعلا ةغللا هذه تاملك_ض عب لقتنت دقو
 ءاملع ضعب لعج امءاهمادختسا ىف اجرح ءارعشلا وأ باتكلا ضعب دجي

 ىتح ةماعلا نحلبّتك ىف تاريغتلا هذه نودضري سلدنألا ىفةغللا
 ىرتس اهك ئدييبزلا زكي ىبأ باتكو:اهمادختسا ءارعشلاو باتكلا بنجتن '
 ةيماعلا هذهو :كلذ ىلع دهاش ريخ ثحبلا اذه نم ىناثلا مسقلا ىف

 مخض ىسلدنأ ىبرع ثارت وهو مهلجز نولاجزلا اهب مظن ىتلا ىه ةيبرعلا

 .ىفسلفو ايا ل

 ترقعتسا دق سلذنألا ىف ةيوغللا ةاينحلا نأ ىلإ صلخت هلك اَذَهََمَو

 0 0 نيدلا ىف ةيوتكجيف وأ ة درع ُ ىحصفلا ةيبرعلا 9 ل

 ٠ تيل .لماغللا# ارا مو جذل ا را لانا ل 1

 ٠ ,ةينبدألاو ةيفاكتلاو ةينكعلا ابغا هذه ىف اوكراش نيذلا ىراصنلا نم

 .حشوملا وه ًايسلدتأ اييرع انف ةغللا هذه انل تجتتنأو ةيسايشلاو

 اهمدختسي ةيمويلا ةايحلا ةغل ىهو : ةيسلانألا ةيبرعلا ةيماعلا - ؟
 ىتلا ةيقارلا اهتروصو ؛ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنم لقألا ىلع عيمجلا
 .لجزلا وه ايسلدنأ ايبرع انف انل تجتنأ

 ةيسيقاللا ولأ برطلا هيلع قلطأ امك ند : سلدنألا لهأ ةيمجع - ,
 ىلإ تعجارت.ىتلاو حتفلا لبق دالبلا لهأ ةغل ىه ,ةيسنامورلا وأ ةيماعلا
 اربع نيف سلدتالا ىف تبرضخلا ارو .لامشلا ىف ةيحيسملا تارافأإلا
 ىحصفلا نيتنيب ةيعييرملا عم عباو طيح سر ةلوريج ةيرخل روجر ريع

 اهقلحزف ةيطوقلاب :ليق نم ترفات ايك ةيبرعلاب اريقك ترئاتو ةيماعلاو
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 ىوغللا عارصلا اذه نع تأشن لاحلا ةعيبطب ةيبرعلا نم ةليلق ريغ ظافلأ

 ةيفرصو ةيتوص ةيوغل تاريغت سلدنألا ىف ىرخألا تاغللاو ةيبرعلا نيب
 وأ ىحصقلا ىوتسم ىلع:ءاوس ةغللا ءابلع ضعي اعدضر ةيلالدو ةيوحنو

 اهب قطن امك ةيبرعلا حمالم ضعب اهنم جتنتسن نأ نكمي ثيحب ةيماعلا
 .ثحبلا اذه نم ىناثلا مسقلا ىف هلوانتنس ام وهو .سلدنأللا لهأ

 سلدنألا ةيبرعل ةيوغللا جمالملا :أيناث

 ةيملعلاو ةينيدلا ةايحلا ىلع اهترطيسو ةبوتكملا ةيبرعلا راشتنا تاك
 انرشأ امك ةقوطنملا ةيبرعلا راشتنا نم ريثكب رسيأ سلدنألا ىف ةيقاقثلاو

 ىتلا تاريغتلا نم ةبوتكملا ةيبرعلا هذه ّلخت مل كلذ عمو ,ليبق نم

 نم ريثأتب باتكلا ضعب اهيف عقو ةباتكلا ىف ءاطخأ ةروص ىف ترهظ
 نم ةَيَبرعلاب نيملخكتملا ةنسلا ىلع ةعئاش تناك ىتلا ةيماعلا ةيبرعلا

 ىف ترهظ ىتلا تاريغتلا ةبسن نأ ريغ ءسلدنألا لهأ نم مهريغو برعلا
 ,ةقوطنملا ةيبرعلا ىف ترهظ ىتلا كلت نم ريثكب لقأ ةبوتكملا ةييبرعلا
 رهاظم سكعي «ةباتكلا ىف ليلقلاو قطنلا ىف ريثكلا ريغتلا اذه. ناكو
 صاخ عباطب ةيوغللا تاريغتلا هذه عبطي ءسلدنألا ىف ةيوغللا ةايحلا
 نيقطانلا ةنسلا ىلع ةيبرعلا تباصأ ىتلا تاريغتلا نع فلتخت اهبلعجي

 .ىبرعلا قرشملا ىف اهب
 باتك فلؤم (هاا/4 ت)ىسلدنألا ىديبزلا ركب وبأ هيلا نطف ام وبهو

 - سلدنألا ةماع نحل نإ :لاق نيح سلدنألا لهأ ماوع ىأ «ءاوعلا ,نحلد

 ءاملع اهفلا ىتلا نحللا بتك نإو ,ءقرشملا لهأ ةماع نحل نع فنلتخي
 لجسيل اذه هباتك فلأ كلذلو سلدنألا ةئيب ىف نحللا روصت ال قرشملا
 هظفل اولاحأف اندنع ةماعلا هتدسفأ امهر قرشملا ءاملع هركذي مل امدهيف

 رعش ىف عقو ىتح ةصاخلا كلذ ىف مهعباتو ء.هعضوم ريغ ىف هوعضوو
 .!١!ههلفاحم ىف هب اوقالتو مهلئاسر ىف باتكلا ضعب هلمعتساو ءارعشلا

 ١١ ص باتكلا رظنا( "5 - 8.
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 ىتلا ريغتلا رهاظم باتكلا اذه ىف انل لجسي ىديبزلا ن ا اذه ىنعمو

 نرقلا ىف سلدنألا ىف اهعمس امك ةقوطنملاو ةبوتكملا ةيبرعلا ىلع تأرط

 هذه ىلع سلدنألا ىف ةيوغللا ةايحلا ترقتسا نأ دعب ىرجهلا عبارلا

 .لبق نم اهيلا انرشأ هلا ةيوغللا طا علا

 ةيبرعلا ءاملع نم هريغو ىديبزلا همدختسي ىذلا «نحللا» حلطصمو

 ةيبرعلا عاضوأ ىلع جورخلا ىلع لدي حلطصم .ًايدق برغملاو قرشملا ىف
 ,ىمالسإلا حتفلا لبق ةقيلسلاب صلخلا برعلا اهب قطن امك ىحصفلا

 تناكو . ىبرعلا ناسللا ريغب ةقطانلا ممألا نم مهريغب برعلا طالتخاو

 5 باوصلاب ىوغللا لامعتسالا ىلع مكحلا ىأ 121656111171512 ةيرايعملا

 قطن نم فلتخا ام نولجسي امدنع بلاغلا ءاملعلا ء ءالؤه جهنم وه . أطخلا

 ىف اهراشتنا دعب ًاناسل ةيبرعلا نم تذختا ىتلا ةيبرعلا ريغ بوعشلا

 .ًانحلو أطخ ىوغل ريغت ىأ ىف نوري اوناك ,ةحوتفملا دالبلا

 ةقيقحل ىعوضوملا وأ ىملعلا ريغ مهروصت ىلإ ماكحألا هذه عجرتو

 ةجهل وأ ةغل لك باجصأف, ةكرتشملا ةغللاب تاجهللا ةقالعو ةيوغللا ريغتلا

 ايغاسحا ةيباوش ئوفسم امئاد نوعاري .تاغللا نم هيت وأ ةيبرعلا ءاوس

 ةقطانلا تاعمتجملا فالتخاب فلتخي ىوتسملا اذه ؛نوملكتي امدنع ًاصاخ

 ٠ فلتخي :ءالؤه هيلإ مكتحي ىذلا ىباوصلا ىوتسملا ناكو ءام ةجهل وأ ام ةغلب

 . ةفورعم ةصاخ تاجهل ءالؤهل ناك دقف كلذ عمو .تاعمتجملا فالتخاب

 ةسرعلا وذهاتبامأ ىتلا تاريغتلا ءاملعلا ءالؤه انل لجس مث نمو ةروهشمو

 مالسإلا لبق صلخلا برعلا اهب قطني ناك ىتلا ةكرتشملا ةغللا وأ ىحصفلا

 اذه مهليجست نكي ملو ةيلالدلاو ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا ىحاونلا نم

 امك ىهسفنأب ةرغبس اه وأ. اهنم لوادتملا عئاشلا ىلع اورصتقا لب ًالماك

 مهل ناك مث نمو سلدنألا لهأ ماوع نحل هباتك ىف ىديبزلا ركب وبأ لعف
 امنيح 1025071م00076 نييفصو اوناك مهنا .لوألا .ناحضاو نافقوم كلذ ىف

 اوناكف ىناثلا فقوملا ىف امأ :تعقو امك ةيوغللا تاريغتلا نوفصي اوناك

 ىوتسملا ىلإ تاريغتلا هذه نودري اوناك امنيح 5عوضو[ناع نييرايعم

 لبق برعلا اهمدختسي ناك ىتلا ةكرتشملا ةغللا وأ .ىحصفلل ىباوصلا

 .مالسإلا



 لخادتم موهفموهف >5 ىف ةصاخلا وأ ةماعلا موهفم وهفم نع امأ

 فصو نم قلطني وهف ٠ ناو ناك ىديبزلا ركب ابأ نأ ريغ .(١١!بدرطضم
 ف ةيبرغلا ةماغلاب نفك زئانلا ةكتتلأ يلع تعفو تدلا تاريطعلا

 وهو ءارعشلاو باتكلا ضعب ةغل ىلإ تاريغتلا هذه تبرست مث : سلدتألا

 .لبق نم هيلا انرشأو هباتك ةمدقم ىف ةحارص هيلغ ,صت ام

 ةيماعلا هذه صئاصخ ضعب نع مزح نبا ثيدح ا ضيأ كلذ دك يو

 :اليدبت ةيرارلا ظافلأ ضعب تلدب دق ةيماعلا نإ لوقيف ةيسلدتألا :ةيبرعلا
 ةغل هنأك - ىحصفلا ةغللا ىف ىأ - ةملكلا كلت لصأ نع دعبلا ىق وهو

 :تانفكلا نؤقاني مه :ىرخأ

 :تيعلا >  هكح بنعلا --1
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 .رلغتلث + .م تيناند ةثالث --

 ىرخأ ىلا ةدلب نم ةيماعلا هذه فالتخا ىلإ ا

 طولبلا صحف لهأ ةغل عمس نم دجن نحنو» :لوقيق ًانايحأ سلدننألا ىف
 ريغ ىرخأ ةغل اهنا لوقي نأ داك - ةبطرق نم ةدحاو ةليل دعب ىلع ,ىهو -

 ةيعامتجاو ةيوغل لماوعل ةجيتن فالتخالا اذهل للعي مث :«ةبطرق للهأ ةغل

 ىفخي ال ًالدبت اهتغل لدبتت ىرخأ ةمأب ةدلبلا لهأ ةرواجمب هنإف». هلوقب
 ' .(؟!«هلمأتي نص ىلع

 ٠ ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا صئاصخلا ةسارد ىف دمتعنس ىلي اميفو

 ىف ىديبزلا ركب وبأ هنودو هعمس ام ىلع سلدنألا لهأ ةيبرعل ةينالدلاو
 .(!ءاوعلا نحل ةياتك

 2١. - 30 ص ”ةاعلا رق :رطم زيوملا دبع : 10

 ”سلدمألا لهأ ,قطت ىلإ
 20 ح74 ,ماكحإلا (
 باتكلا ةطوطخم سردو ١5515 ٠ ماع باوعلا دبع ناضمر د هرشنو باتكلا اذه ققح ()

 ةساردلا هل كنب ةماعلا قل يعل يل هفساد سن رس وفل قيع د ةيوغللا ةيحءاتلا نم
 - 8. ص باتكلا رظنا) ثحبلا نم مسقلا اذه ىف كلث هتسارد نم تدفأ دقو ,51'194 ءاع
 ترشأ ىتلا ىهو باوتلا دبع ناضمر اهرشنو اهققح ىتلا ةخسنلا ىملع دمتعأس ىننأ ريغذ (7
 .لبق نم ثحبلا اذه شماوه ىف اهبلإ
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 ١ - ىتوصلا ىوتسملا :
 ةجماضلا تاوصألا :تاوضألا نم نيعون نم ةغل ىأ تاوضأ فلأتت
 نم اهنيب اميف فلتخت ىهو 7701و ةتئاصلا تاوصألاو 1215

 ةيبرعلا ةغللا ىف ةتماصلا تاوصألاو ,ةيعمسلاو ةيقطنلا اهتعيبط ثيح

 تئاوص ىلإ مسقنتو .ةتئاصلا يهتاوصأ ةتس ادع ام تاوصألا عيمج ىه
 ةليوط تئاوصو .ةرسكلاو ةمضلاو ةحتفلا ىهو , 51016 7701:ءاو ةريصق

 واولاو «ليق» لثم ىف ءايلا .«لاق» لثم ىف فلألا ىهو 1.02 5

 ةغللا ىف غلإ ...ءاشثلاو ءاتلاو ءابلاو ةزمهلا نأ ىأ .«روكب» لثم ىف
 انرشأ ىتلا ةليوطلاو ةريصقلا تئاوصلا لباقم ىف :تماوضلا ىف ةيبرعلا
 . "هيلا

 ريغ تاوصألا هذه نم ىعونلا الك قطنلا ىف ريغتلا بيصي ام ًابلاغو
 ريغتت ًالثم تماوصلاف ءاهنم عون لك ةعيبطل ًارظن فلتخي ريغتلا اذه نأ
 ىف هنم برتقي وأ هبشي رخأ توص لحم توص لالحإ قيرط نع ًابلاغ
 ىبنجأ وأ 708/006 5مءةلكع: ةغللا نبا اذهب قطني نم ناك ءاوس .قطنلا

 هلدبي وأ هتغل ىف هنم بيرق توص ىلإ توصلا لقني ام ابلاغو ءاهنع

 , «ًاياز وأ انيس ةيبرعلا ىف داصلا قطن وأ ليوحت كلذ لاثم رخآ توصب
 ليوحتب ريغتت دقف تئاوصلا امأ ,ةيرصملا ةيماعلا ىف امك .ةزمه فاقلاو
 . :ةرسكب ةحتفلا لادبإ وأ .سكعلا وأ ليوط تئاص ىلإ ريصقلا تئاصلا
 هلجس ام لالخ نم دعب اميف اهل ضرعنس ىتلا تاريغتلا نم كلذ ريغو
 .سلدنألا لهأ ماوع نحل نع ىديبزلا ركب وبأ

 تماوصلا ًاعيمج تاوصألا هذه ىلع نورصاعملا ةغللا ءاملع قلطيو
 هذه سردي ىذلا ملعلاو :«2002677 مينوفلا» حلطصم تئاوصلاو اهنم

 فقالغخا ىلا انايحأ ىدؤت دق تاريغت نم اهيلع أرطي امو تاميتوفلا
 .١1!(مطومه1هعزنايجولونفلا» :ملع ىنعملا

 ؟؟14 ص ةغللا ةساردل ةمدقم .ليلخ ىملح (؟)
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 سلدنألا ىف ةيماعلا وأ ىحصفلاب نيملكتملا نم ىديبزلا عمس دقو
 ريغ رخآلاو ىنعملا قالتخا ىلإ دْؤي مل اهضعب ,تاريغتلا اذه نم ًاريثك
 ةيبرع ىف ةيجتواونفلا تاريغتلا هذه ىلع ةبلاغلا ةلعلاو تاملكلا ,ىناعم

 جراخملا ىف اهكا ارتشا وأ تاوصألا ضعب جراخم براقت: ىه سلدنألا

 ةيلصألاةغللا ىف دجوت ال تاوصألا هذه ضعب نأل وأ :ةاقصلاو
 ةيوقل باين ونوال يشمل سلدنألاىفةيبزرعلابنيملكعملل

 نع سلدنألا لهأ ةيبرعزيمي ام وهو .ًانايحأ ةغللاب لصتت ةيعاستجاو
 تاريغتلا هذه لوانتنس ىلي اميفو ,ىرخألا ةيبرعلا تاجهللا نم ااهريغ

 ىتآلا وحنلا ىلع اهل ,لفعنو
 ©همودهددصا5 2 تماوصلا : االوأ

 قطن عضوم اهل تماوصلا نأ تئاوصلا نع تماوصلا زيمي ام مهأ لبعل
 العشم ىرشأ تافنص ىلإ ةفاضإلاب 2هزوأ 01 ثناء جرخيم أ

 .(١)ةيلا . .قابطإلا وأ راجفنالا وأ كاكتحالا

 :تاجهللاو تاغللا ىف عئاش رمأ ةفلتخملا تماوصلا نيب لادبإلا عوفتوو
 اهسرد امك ءاهل اوللعو ةرهاظلا هذه ءامدقلا ةيبرعلا ءاملع ظحالدقو
 : ةماع نيناوق ةساردلا هذه نم اوجرختساو نورصاعملا ةغللا ء املع

 ام ةغلب ًانايحأ ملكتملا وعدت ىتلا بابسألا فلتختو لادبإلا ةيلمع اهل
 رواجت ىلإ رظنلاب تاغللا نم ريثك ىف ددحتت دق اهنكل لادبإللا ىلإ
 ريغتلا عقو دقو دعي اميق' ئرتس امك بابسألا نم كلذ ريغ وأ تارصألا

 2 ,ةدحاو ةملك ىف اعَم تئاوضلاو تماوصلا ئف سلدتألا ل ْهَأ ةيبررغّىف
 ىتأي اهيفلواحتتو:اهدتعو تتاوصتا نف وأ :انعدحو تماوضتلا رف

 :نويسلدنألا ةب قطن ام ةلثمأ لالخ نم كلذ زيسفت

 ١ - (م)و (ب) ةيوفشلا تاوصألا نيب لادبإلا :
 , نغأ روهجم ىوفش توص ميملاو .روهجم ىراجفنا ىوفش توص ءابلا

 عضوم وأ جرخملا ىف ناكرتشي ةيبرعلا ةغللا ىف نيمينوفلا نيذه نأ ىأ

 )١( ص قباسلا عجرملا .ليلخ ىملح ١74

 ل



 كرتشي نيتوصلا نم ًالك نأ ىأ,ةروهجم ةيراجفنا ةينس ىهف قطنلا عضوم
 اريك ةمخفم ءاطلاو ةققرم ءاثلاق ةفصلا ىف نافلتخيو قطنلا عضوم ىف
 ةصاخ ءات ىلإ لوحتف .ءاطلا اهيف قق رت ام ةيرصملا ةجهللا ىف عمسن ام
 .ةصاخ مهنم ءاسنلاو ل ةرهاقلا لثم ناملا لهأ ةنسلأ ىلع

 :روخبلا نم عونل «ظسُك» سلدنألا لهأ قطنوحنلا اذه ىلعو'
 0 2 ا بع باررغلاب 0 اطلا لادبإب «تسكو»

 امأ 0 امك ءاطلاو 1 [ط]
 عرزملا يف نادمتمىأ اننعبأ ىمعم يراجنلا ىتب تيس نيف لالا
 ةققرم لادلاو ةقبطم اطلا نأ ىف نافلتخي امقثأ نيغ ةفصلاو

 مسأوهو يدم راك دوا رغأ نم ةماعلا قطن برقلا اذهلو
 وه باوصلاو .ءاط لادلا لادبإب «بطحجو» اهقوطن .ءاملافلأت هييودل
 .(؟7فورعملا ناويحلا «دقنق» نم ًالدب «طفنق » اولاق امك ('!لوألا قطنلا

 : (ذ )و ( د ) : ةدوثللا ةينانسألا تاوصألا نبي لاديإلا - 0

 لاذلا ماجعإ ىف طقف نافلتختو ةباتكلا ةروص ىف لاذلاو لادلا قفتت

 دق - لادبإلا نأ ريغ ٠ ,حجار ينيب كيسا رتيبلا كحل نإ قلقا

 توص - لبق نم انفرع امك .لادلاف ؛ةيتوصلا ةيحانلا نم امهنيب عقي
 ىكاكتحا ايانث نيب امن قطنت ىهف لاذلا امأ ءروهجم ىراجفنا ىنس

 ٠ ىف ناكرتشي نيتوصلا نأ ىأ ءراجفنالا ضعب عم ًانايحأ قطنتو ءروهجم
 « ذرج» ةملكل سلدنألا ىف ةماعلا قطن رسفي اموهو راجفنالاو جرخملا

 قطنلاو « درج» قطنيو الاد لاذلا نولدبيف ءاهبوقرع ىف ةبادلا ضرمل لاذلاب
 نولدبيف عفادت ىأ ءانبلا «عّذعَدَت» نوقطني امك .2*!باوصلا وه لوألا
 .0!«عدعدت» اهنقطنيو ًالاد لاذلا

 0 ص قباسلا ردصملا 6

 . 1. - 6 ص 6 ص .فلؤملا ةمدقم .ماوعلا نحل (ع30(

 ا ص .ماوعلا نحل ((

 .8 ع .ماوعلا نخل ()
 ١١9. ص .ماوعلا نحل (6)

 - ؟غ6 -



 :(ن)و (ل)و (ر) تاوصأ نبي لاديإلا - ”

 ةغللا ءاملع ظحال امك (ه76١ ت) ىديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ظحال

 اهنيب اميف طبترت ةثالثلا تاوصألا هذه نأ ثيدحلا رصعلا ىف تاوصألاو

 تاغللا ىفو ةيبرعلا ىف ًاعويش تاوصألا رثكأ نم ىهف ؛ةصاخ ةقالعب

 ةتئاصلا تاوصألا اهقطنو اهتافص ثيح نم هبشت ىهو .ًاضيأ ىرخألا

 اميق لدابشت ىأ ءرخآلا لحم اهنم دحاولا لحي ام ًاريثك كلذلو او

 مهلوق ىف سلدنألا لهأ ةغل ىف عقو ام لادبإلا نم عونلا اذه نم (١)اهنيب

ازيمي ىذلا لجرلل ءارلاب «راطسقو» نم الدب ماللاب «لاطسق»
 نم ديجل

 ىأ «نوُطَسَرَق» اوقطن امك ءباوصلا وه ىناثلاو "!هاردلا نم فئازلا
 ظ . "''لوألا باوصلاو امال ءارلا تلدبأ «نوطْسلَق» ميظعلا نازيملا

 ىف نوكت ةبح مسا «كلاوز» نونلاو ماللا نيب لادبإلا ىف نولوقي امك

 فيفختلاو اهنوففخي ىتلا ةزمهلا عم نونلاب !«ناؤز» باوصلاو ةطنحلا

 .دعب اميف ىرنس امك مهقطن ىلع ةبلاغ ةمس

 ميملاب «موزلح» ناديدلا نم عونل نولوقي ميملاو نونلا نيب لادبإلا ىفو
 5 .29)نونلاب «نوزلحو» باوصلاو

 | : (ص )و (س) نيب لادبإلا - !

 , ىحصفلا ةيبرعلا ىفًاريثك امهنيب اميف نالدايتي داصلاو نيسلا
  داصلا ىف قابطإلا نأ ريغ .ةدحاو تافص امهلو دحاو جرخم نم امهنأل

 قطنت فورعم ا رئاطلا «رفصلا» ةملك نأ برعلا نع عمّس كلذلو ءامهنيب زيه
 نيسلاب «طارسلا» ةملك ارقت ميركلا نارقلا ىفو نيسلاب «رقسلا» ًانايحأ
 .«طارصلا» ًاضيأ داصلاب 7 امك

 ذإ «صج» ةملكل سلدنألا لهأ نم ةماعلا قطن انل رسفي اذه لكو

 )١( ص .ليلخلا دنع ىتوصلا ريكفتلا ءليلخ ىملح رظنا 67.
 ص .ماوعلا نحل (؟) ١/.

 ) )4ص قزاسلا دسك 7

 ا



 اوقطن امك (١!ءابلا ةفاضإ عم ًانيس داصلا لادبإب «سبج» اهنوقطني

 .2"!نيسلاب «روباس» ءاملا ىف بكرملا هب لقثي ئش وهو «روباص»

 :(د)و (ج) نبي لادبلا -4

 باوصلاو .هريغوٌر بلا نم نحطي امل «شيشدلا» مهلوق ىف كلذو
 رصم ديعص لهأ ضعب ةجهل ىف امك '؟)ًالاد ميجلا اولدبأ «شيشجلا»
 لثمو .رسكلا وحن ةحتفلا ةلامإ عم «شيدلا» شيجلا ةملك نوقطني امنيح
 نم لادلاو ميجلانأل كلذو ؛«ادراد» اهنوقطني اجرج ةنيدم مساكلذ

 تاجهل ضعب ىف عمسيو بكرم توص ميج لا توصو .نيبيرق نيجرحم

 ل امأ .ةيتاطحقلا ةغل هذه نأ لاقيو 1

 2 ل املع هفصو امك وهف قطنلا ء أ

 لادلاب اهلادبإ ىف ببسلا وه كلذ نأ وذيلو روب ىراجفنا ىكاكتحا

 .اهب قطنلا ةبوعصلو جرخملا برقل

 :(كرو (ى) نيب لادبإلا - 5

 تاوصألا برقأ فاكلاو ؛قبطم سومهم ىراجفنا ىوهل توص فاقلا
 انعبأ ةَسومئمو ةيؤاسفتاو كتل لا نم نو فاشل يح م

 ةققرم فاكلاو ةقبطم فاقلا نأ ىه فاكلاو فاقلا نيب ةقرافلا ةفصلاو .

 , لثم ىف فاكلاب اهنولدبي نيطسلف لهأ تاجهل ضعب ىف اهدجن كلذلو
 لاك لعفلا عم اهتلالد تلخادتل مالكلا قايس الول «لاك» نوقطني «هلاقد
 ىلوألا لادبإب فاكلاو فاقلا نيب لادبإلا ثدحي ام ًابلاغو ليكلا نم

 عقو ام اذه نأ ودبيو ربكأ دهج ىلإ جاتحي فاقلا ىف قابطإلا نأل ةيتاثلاب
 .سلدنألا لهأ نم ةماعلا ةعل ىف

 فاقلا لادبإب «ةّكح» روطعلاو ىلحلا هيف عضوت ءانإ «قُح» ىف نولوقي

 ١54. ص .قباسلا ردصملا(١)

 ١57. ص .ماوعلا نحل (؟)
 0.0 ص .قباسلا مدصملا ()

 5١9. ص ةغللا ة ةساردل ةمدقم .ليلخ ىملح (5)

 ثم 13714



 نولدبي امك ءاهدنع قطنلا نع فقوتلل ءاهك رهظت ىتلا ءاتلا عم ًافاك

 .'١١فاكلا ىلع ةحتف فاقلا ةمض

 لاديإب «ٌةوكرت» ردصلا ىلع فرشملا مظعلا ىأ «ةوّقرت » ةملك نوقطنيو

 نولدبي كلذل ةفلاخم ىرخأ ةلثمأ ركذي ىديبزلا نأ ريغ ('!افاك فاقلا

 تبني تابن مسا «ربك» ةملك نوقطني امدنع كلذ لاثم افاق فاكلا اهيف

 عم ًافاق فاكلا لادبإ ىأ «راّبق» اهنوقطني .لابجلا لفاسأو ناعيقلا نق

 ةكرح ىلإ اهديدشت دعب «ربك» ىف ءابلا ىلع ىتلا ةريصقلا ةكرحلا ليوحت

 ىف تارتيغتلا هذه لكو ١''فاقلا ىلع ةمض فاكلا ةحعف ريغتو ةليوط

 نم مهنكمي ءابلا ًاضيأ تماصلا ليوطت عم لوطلا ىلإ رصقلا نم تئاوصلا

 .ةقبطملا فاكلا قطن

 ٠ امك !*!«ساكم» باوصلاو «ساقم» ىحرلا مداخل نولوقي كلذك

 اذه ىلع قطب َنآك هوو لا تلال لادوأب جيف وولاة دقت

 1 ةماعلا قطنو مهقطن نيب اورياغيل نيصحافتملا ضعب وحنلا

 ٠ لاني 20 09

 امو. ينج امهالكو دحاو قطنلا عضوم أ ا ٠

 لادبإلا ثدحي كلذل نيغلا عم رهجلاو ءاخلا عم سمهلا وه امهنيب قرفي ,

 سكعلاو سمهلا ىلإ اهيف رهجلا ليوحت وه ءاخ نيغلا قطن نأ ىأ امهنيب
 .ءاخلا قطن ىف

 الدب ءاخلاب «زرَّخ» لدجلا نم باكرلل سلدنألا ةماع لوق رسفي ام وهو

 .2"!نيغلاب «زرغ» نم

 ."1/ ص , .ماوعلا نحل 1(

 117 07 ص قباسلا ردصملا(١؟)

 2١. ص .قباسلا ردصملا ()

 1 ص قباسلا ردصملا(:4)

 ”١8. ص .قباسلا ردصملا (6)

 ا نع يالا ىلا نكي ةيزبنلا قرع
 . 1 ص .ةماعلا نحل :رطم زيزعلا دبع (1/)

 - ا؟”ع



 :(ء)و (ع)نيبلادبإلا- ١
 ىروجنح توص وهف ةزمهلا امأ ءروهجم ىكاكتحا ىقلح نيعلا توبص

 اهيلإ تبسن امنإو ةرجنحلا نم سيل ىقيقحلا ةزمهلا جرحمو؛. روهجم ىراجفنا
 .170ع21 ء0505 نييتوصلا نيرتولا نيب نمف اهجرخمو اهقطن عضوم امأأ طقف

 نيعلا توص نم ولخت ىتلا ىرخألا تاغللا انَنأ نأ قورغملا نفق

 تاوصألا برقأ ىلإ هب نولوحتي ام ًابلاغو .توصلا اذه قطن مهيلع ؛بعصي
 .اهنم ًابيرق وأ ةيبرعلا ةزمهلا هبشي اميف مهتغل ىف هيلإ

 باوصلاو «نيعلا عوقفم»:مهلوق سلدنألا لهأأ ةماغ لوق:ئديبزلا لقن دفقو

 .« عطن» عمج الا قع ءاطنأ»و هنيع تأقف نم ةزمهلاب «ءوبقفم»

 عقي امك سلدنألا لهأ ةنسلأ ىلع عقي لادبإلا نأ انيأر وحنلا اذه ىلاع
 نوناقلاو مويلا ىتح ةيبرعلا تاجهللا باحصأ نم مهريغ ةنسلأ ىلع

 ةلوهسلا سامتلا وأ لقألا دهجلا نوناق وه لادبإلا اذه مكحي ىذلا ماعلا
 قطتنلا يسرا هب نس. كنايسالعلا نس تاستا نم ةسيسك وقير فيفختلاو

 مظعم نم ىفتخت بارعإلا تاكرح نأ دجن كلذلو .لهسألا ىلإ بعصألا

 .دعب اميف ىرتس امك كلذل ًاقبط ةيبرعلا تايماعلا

 :وهو ةيبرعلا تاوصألا نم ىناثلا قشلا ىلإ كلذ دعب لقتتنت
 : 5701 تئاوصلا : اينااث

 اميف حوتفملا ءاوهلا رم لكش ىلع موقت تئاوصلا قطنل ةزيمملا ةفصلا

 ٠ ةعيبطلانمريغينينرلانماقودنص نوكيرمملااذهوةرجنحلاق وف
 ةفلتخملا لاكشألاف ,نييتوصلا نيرتولا ةيذبذ نع جتانلا توصلل ةيعمسلا
 عمسن كلذلو نذألا ىف توصلا عقو نم ريغت رمملا اذه اهذختي ىلا

 هثاب تتابسلا توصلا ةغللا ءاملع ددح كلذ ىلع ءانبو .ةزيامتم اتاوضأ

 هلثدحي الو راجفناوأ كاكتحاهجاتنإ دنع عمسيال روهجم توص

 نايساسألا ناوضغلا امه ناتفتشلاو ناسللاو :قطنلا ءاضعأ نم ضارتعا
 .10١2,:10]5700ع توصلا نيولت ىف ريبك لخد امهل ناذللا

 ااا



 قلطأ ىتلا ىهف ةليوطلا ت تئاوصلا ا امأ 5و1 705 ةريصقلا تئاوصلا

 [مدغ ةليؤطلا تئارضلاو:نيللاو دملا تاوصأ ءامدقلاة يبرعلا ٠ املع هيلع
 .نوعيبي ىف واولاو عيب لثم ىف ءايلاو عاب لثم ىف فلألا ىه 5

 اهفصو امك سلدنألا ةيبرع ىف تئاوصلا قطن ىلع ظحالي ام مهأو

 :ىتأي ام ماوعلا نحل هباتك ىف ىديبزلا

 تئاوصلا ةلاطإ ىلإ سلدنألا لهأ نم ةيبرعلاب نيقطانلا ليم -
 .ءاي ىلإ ةرسكلاو ءواو ىلإ ةمضلاو .فلأ ىلإ ةحتفلا لوحتف ؛ةريصقلا

 :ةحتفلا ةلاطإ ىف لاثم

 - ءودق - رايق > ربك ,قاورب - قورب .راعرع < رعرع :نوقظتي
 .ريثك كلذ ريغو ءموداق

 :ةمضلا ةلاطإ ةلثمأ نمو

 .نابول - نابلو ءشوع - رئاطلا شع :نوقطني

 :داليتلا - دالتلا ءزاريطلا - زارّطلا :مهلوق ةرسكلا ةلاطإ ةلثمأ نمو
 .فاكيإلا 9 فاكاللاو .لاحيطلا 6 لاحطلا .راميثلا 0 رامثلاو

 . لوقي امك كلذ لثم ىف ءايلا ماحقإب سلدنألا ىف ةماعلا تعلوأ دقو
 :ليوطلا تئاضلا ريصقت ىأ:ةرهاظلا هذه سكعب نوقطتي انايعاو: ئقيبزلا
 .ادعم - ادعام :ليلق وهو

 نإ ةحتفلاب فوقولا ةلاح ىف نكاسلا ىثالثلا مسالا طسو كيرحت - ؟

 .لقبو نمسو لمرو رصقو رمأ :كلذ لاثم لعق نزو ىلع ناك

 ةريغلا لثم ىف (1)1)31م0828[2 بكرملا ليوطلا تئاصلا نم صلختلا -

 .ةتيملاو ةريغلا لثم ةليوط ةرسك ىلإ ةتيملاو حيقلاو

 ريبَح - رابح لثم ىف ةرسكلا وحن ةحتفلا ةلاما -

 1/0 ع] الا تئاوصلا نيب ىتوصلا ماجسنإلا ىلإ ليملا - 6
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 لعفُم ىلإ لوحتت تعا رسكي لعفم ةغيص نوقطني نيح كلذو

 تئاوصلا نيب ىتوصلا ماجسنالل ًابلط اهحتفب

 ةرظفيو هعودمو :ةدخمو ةعتقم ةعتقم - مَجْنَم , دوقم مهلوق كلذ ةلثمأ نمو

 .ميملا رسك ًاعيمج اهيف باوصلاو

 :مهلوق ًاضيأ كلذ ىلإ ىزعي كلذكو
 لجرو برشَم - برشم نول ؛سّجرن - سجرنو ؛بكنَم وأ - بّككنم

 .دغقم - دعقم

 نازح - ناركيلا-ناركيسلا ,لفنرق -لفنرق 4 ًابنيأ كلذ مو

 !ءاطسب - ماظل

 اجل /

 امسا وأ ًالعف تناك ءاوس.اهنازوأو تاملكلا غيص ىف روطتلاب لصتيو

 :مالكلا ىف برعلا ةقيرط ريغ ىلع اهضعبب نوقطني ثيح
 مل ام لاثم ىلع ةلتعملا ةي ةيثالثلا لاعفألا نم ناك اميف نولوقيف - ١

 :وحن «لعفأ» نلبع هتوثييف هقلآلا قاحلاب ؛هلعاف مسي

 باوصلاو هب ريسأو.هب ريدأو .فيضأو .لجرلا ىلع ميقأو .بوثلا عيبأ

 هيلع ميقو هب ريدو ءلجرلا فيضو ,بوثلا عيب ىأ ةزمهلا طاقسا اذه ىف

 .القبإ نسصو ٠

 ٠ ةماعلاو َتَفُّحو َتْعب :تلق كب كلذ َّلعُف هنأ كسفن نع تربخأ اذإف

 ,(7)ت ب : تعبأ :لوقت

 اك ياو اب ودنا يك نعنررقفم أس ف

 :نولوقيف ىعايزلا لعفلا نم

 ١٠١8 - ١١5. ص ةماعلا نحل ءرطم زيزعلا دبع .د رظنا(١)
 ةماعلا نحل رطم زيزعلا دبع .د ًاضيأ رظناو .؟ ١١4 - ١8 ص ماوعلا نحل .ىديبزلا (؟)

 3 الف

 ١ن



 باوصلاو رسخمو حبرم رجاتو ؛مزاع باوصلاو ءاذك ىلع مزعُم تنأ
 .رساخو حبار

 ةبادو ,ثيغم باوصلاو نيثيغتسملا ثياغ اي :مهلوق ىف كلذ سكعو

 .ةقيطم باوصلاو ,ةقياط

 باوصلاو ءديلا لوطبم نولوقيف ًاضيأ كلذ ثدحي لوعفملا مسا ىفو

 .هيلع عسوم باوصلاو .هيلع عوسومو .لطَبم

 :نولوقي ءًانايحأ لوعفملا مساو لعافلا مسا ىتغيص نيب طلخلا - 4

 .لئاهو لماخو لهاذ :باوصلاو .لوهم مويو .لومخمو ,لقعلا لوهذم

 ةغللا ىف دجوت ال عمجلا غيص نم ةغيص سلدنألا ةيبرع ىف دجوي - 6
 .نيعلاو ةزمهلا حتفب «هلعفأ» ةغيص ىهو .ةيبرعلا

 عمج هزفقأ :نولوقي امك :ةقيدحلا وأ ةنجلا «نانج عمج ىف ةّنجأ :نولوقي

 ىف عمجلا ٌعيَص نم تسيلو نلدتألا لهأ اهب درفتا ةغيص ىهو .زيفق

 .ةيبرعلا

 نوقرفيو .ءافلا مضب نالْعُف وأءءافلا رسكب نالعن نزو ىلع عمجلا- 5

 | .ءاتلاب درفملا نبيو هنيب

 . ؛ةنامدإو تامحأو ,ةنائبصو نائبصو ,ةنابذو نابذ :مهلوق كلذ لاثمو

 .ةنارصمو نارصمو

 تادرفم تدجو كلذو :نامدأو ةباؤصو ةنابذ :اذه لك ىف باوصلاو

 .'١!ىحصفلا ةيبرعلا ىف اهدجن ال سلدنألا ةيماع ىف ةديدج

 : ىوحنلا ىوتسملا - "

 ءاملع نأ ريغ ءًايلالدو ًايوحنو ًايفرصو ًايتوص ةغللا ريغتلا بيصي
 نم ال ةيوغللا تايوتسملا فالتخاب فلتخي ريغتلا اذه نأ اوظحال دق ةغللا

 .عويشلاو ريغتلا ةجرد ثيح نم لب بسحف هتعيبط ثيح

 )١( ماوعلا نحل .ىديبزلا ١ -  "6ص ةماعلا نحل .رطم زيزعلا دبع اضيأ رظناو 9 ١
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 دقو ىتوصلا ىوتسملا ىلع ريغتلا اذه نأ - قبس امم انظحال دق انلنعلو
 :تقارصلاو اهتم تماوصلا ؛ةيبرعلا تاوصأ ىف ةعساو ةحاتسم ياضأ

 .دعب اميف ىرنس امك ىلالدلا ىوتسملا ىلع كلذن لاثمو

 ددع ىف رسحناو .كلذ نم لقأ ىفرصلا ىوتسملا ىلع هاندجو نيح .ىق

 - سلدنألا ةيبرع ىف انيأر امك - انايحأ ىدؤي دقو نازوألاو غيصملا نم
 .ةديدج غيص قلاخ ىلإ

 ىلخت نأل كلذءًائيطب نوكي ام ةداع ريغتلاف ىوحنلا ىوتسملا نع اامأ

 ىلإ ةياهنلا ىف ىدؤي دق ةدرطم ةروصب بيكرتلا ىف اهتقيرط نع.ةغللا
 هباتك ىف ىديبزلا اهركذ ىتلا تاظحالملا ددع ةلق رسفي اذه لعلو . اهتوم

 .لمجلا ضعب بيكارت وأ ةيوحنلا بيكارتلا لوح ماوعتلا نحل

 ىتوصلا ىوتسم ا ىلع ريغتلا اهب ثدحي ىئتلا ةعرسلا ةغللا ءاملع رسفيو

 ىف رسيلاو ةلوهسلا ىخوت ىلإ ةماع ةروصب نوليمي ةغل ىأب نيملكتتم ا نأب
 ىلع ريغتلا نم ريثك أرطي كلذل تاغللا مظعم مكحي ماع نوناق وهو ..قطنلا

 ىوتسملا امأ,ىوحنلاو ىفرصلا نييوتسملا ىلع هنم عرسأ ىتوصلا ىوتسملا
 اذإو :ريغتلاو روطتلا ةعرس ىف ىتوصلا ىوتسملا عم كرتشيف ىبلالدلا
 ىلع رهظتةفللا ةيصخخشف ةيصخشتفل لكل نا لوقت نأ املزاج

 الإ امهيف ةغللا طرفت ال كلذلو ءقدأ ةروصب ىوحنلاو ىفرصلا نييروتسملا
 .اهتومب ًاناذيإ ثدح اذإ كلذ نوكيو ليوط عارسم دعب

 بيكارت سلدنألا ةيبرع ىف دجن ةيوحنلا تاريغتلا ضعبب لصتي اميبفو
 :لثم

 وأ لمج ىهو «هتاذل نيابم وه» و «هتاذ ةعنص هذه» :نولوقي- 1١
 5 سلدنألا ىف ءاهقفلاو ءاملعلا نم ةقبط ةنسلأ ىلع تعقو تاارابع
 عاضوأ ىلع اجورخ اهيف ءامدقلا ةيبرعلا ءاملع ىري كلذ عمو ىديبزلا ظحال

 ظفل ماللاو فلألا ىأ فيرعتلا ادا قضلت نأ قري ال ذاءىحصفلا ةيبرعلا

 أ اوف عمجلا وأ ةينشتلا وأ دارفالا ةلاح ىف ءاوس ٠ «ثاذو وأ «وذ)»

 .رهاظلا مسالا ىلإ ةفاضم ًامئاد عقت امنإو .تارمضملا ىلإ أضيأ نااقاضت
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 الو «تاذلا» الو «ناوذلا» الو «وذلا» :ىحصفلا ةيبرعلا ىف لاقي الف

 لوقت نأ حصي ال مث نمو .«اهتاوذ» الو «هوذ»الو «كوذ»الو «تاوذلا»

 ,ىحصفلا عاضوأ ىلع جورخلا اذه ىديبزلا بسنيو«هتاذ»وأ«كتاذب تررم»
 ,رظنلا لهأو ءاهقفلاو باّتكلاو ءارعشلا نم نيثدحملا رثكأو مالكلا لهأ ىلإ
 ضغعب ةنسلا ىلع ىرخجت نآلا ىتح تلاز ال ثالامعتسالا ةذه نضعب نكلو
 .(١١«نيقاطنلا تاذ» و «لاملا وذ» لوقت نأ باوصلاو ةفسالفلاو نيفقتملا

 ةفاضم «لآ» لمعتست الو «هلآو دمحم ىلع لص مهللا» نولوقي - "

 :مويلا ىتح أ ضيأ عمستت تلاز امو .رهاظلا ىلإ امإو رمضملا ىلإ
 .'!«دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا» :باوصلاو

 نأل ؛«ًالام نالفل تبهو» :باوصلاو «أالام انالف تبهو» نولوقيو -

 .'"'تررم ةلزنمب كلذ ىف وهو ءرجلا فرحب الإ ىدعتي ال (بهو) لعفلا
 «شفخألا وحن »باوصلاو «لطخأ رعش»و «شفخأ وحن» نولوقيو - 5

 فلألا فذح ىحصفلا ةيبرعلا عاضوأل اقبط زوجي ال ذإ؛« لطخألا رعش»و
 لوقيو نيفورعم موقل تافص اهنأل.اهلاثمأ نم الوءءامسألا هذه نم ماللاو
 . (؟!ةصاخلا نم ريثك كلذكو كلذب تعلوأ دق ةماعلا ضعب نإ ىديبزلا

 . باوصلاو .«ناكملا وه ىف تدعق»و «مايألا ىه تيتأ» :نولوقيو - ه
 لثم ىف عضاوملا هذه نأل :«ناكملا كلذ ىف تدعق»و «مايألا كلت تيتأ»

 رورجملل عقت ثيح؛اهب تدكأ اذإ الإءرئامضلا عضاوم تسيل بيكرتلا اذه
 ادي“ كب تررم» و «وه هيا لوقت كلذ لاثم .بوصنم او

 ؛كشلل ةيفان ام نأل «كشأ ام» هيف كشي ىذلا رمألل نولوقيو - ١
 عقاولا ضقانو ىنعملافلتخاف«كشي»هنإلوقينأديريلئاقلاو

 .(١!«كشأ ام» ىفنلاو «كشأ» باوصلاو

 )١١( .ئدييزلا ٠ نحر لرعلا عا ١6-11
 ص قباسلا ردصملا (؟)

  3نبع فاوعلا ننك 87"
 ؟6" ص .قباسلا ردصملا6)

 ١" ص قباسلا ردصملا 6١
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 ,سمأ لبق ىذلا مويلا نودصقي «سمأ لوأ ذم هتيأر امد :نولوقي -- *
 «سمأ ذمةفيار انهو :لوقت برعلاو «سمأ لوأ دم هتيأر ام» باروصلاو

 .(١١«سمأ نم لوأ نم هتيأر ام» لوقت ًاموي هارت ,مل نإف

 لوقيو ءاميس ال:باوصلاو .(ال) نوطقسيف«كوخأ اميس» نلوقي -- 4
 .(؟!اريثك كلذ نولعفي ءابدألاو ءارعشلاو باتكلا نم ةعامج نإ ىيديبزلا

 ئف لجزلا نع ةميقلا هتسارد ىف ىناوهألا زيزعلا دبع . د ظحال ددقو
 ةيوحنلا بيكارتلل ةيوغللا حمالملا ضعب مدقت لجزلا ةيماع نأ سدلدنألا

 ىف ةماعلا ةغل نم بناوج أضيأ روصت اهنكلو نفلا اذه اهب صتخا
 :كلذ لاثم نسل

 نوتحنيف هل ىلاتلا عراضملا لعفلا ىلع ًانايحأ لخدي ناك لعفلا - ١
 .(لوقي ناك) ىأ «لوقيك» ًالعف اامهنم

 كلذك اهتأ ودبيو لجزلا ىف ءادنلا ريغل لمعتست «اي» ءادنلا ةادأ - ؟
 ىلع ةلالدلل ًافرط نوكتف .ءادنلا ىنعم قرافت ثيح ةيسلدنألا ةيماعلا ىف
 ةينابسألا ىف ىهو «ًأقح بئات انأ» ىأ «بئات اثأ اي» كلذ لاغم ::لاخلا
 .(72).ويلا ىتح ىنعملا اذهب تنلاز ام

 «ًأضنأ» ىتغم ىدؤتل اهنيكسن وأ لادلا ديدشتب (دي) لمعتست - *
 «باد» و «باذ» لجزلا ىف ةمدختسملا فورظلا نمو :تالاحلا ضمعب ىف

 .«نآلا» اهانعمو ماجعإ نودب

 . يك و دعب هلعفأ مل ىأ « داع اذه لعفأ مل» مهلوق ىف «داع» ظفتلو
 داع نأل «دعب اذه لعفأ مل» باوصلاو .«نآلا» ىنعمب ىه ىديبزلا لوقي
 5 .(!!ةليبنق ٌ

 رضم دةيعتص ةيماع لامعا هيي سلدتالا ةيفاص لامععسأ نأ ؤَدَِيو
 هةيماع ىف «لاحبو ةملك لمعتست امك .ءبيكارتلا ضعب ىف «داع» ظفلل

 .«لحب» ظفل كلذكو «هبش» وأ «لثم» ىنعمب سللدتألا

 + نع .قياسلا ردصلا[ 9
 7178 .قباسلا ردصملا (19)
 .87 ص .ماوعلا نحل (1)
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 رمألا لعف ةغيص ىف ثنؤملاو ركذملا نيب سلدنألا ةيماع ىواست - 3
 عراضملا لعفلا نومدختسي امك .نيسنجلل «لق» لعفلا ًالثم نومدختسيف
 .(١!انون ةزمهلا لادبا ىأ «لوقأ » ىنعمب «لوقن»

 ىقلت ةدرفم ةيوغل ةسارد ىلإ جاتحي ىسلدنألا لجزلا نأ كش الو

 ةيفرصلاو ةيتوصلا اهصئاصخو سلدنألا لهأ ةيماع ىلع ءوضلا نم ًاديزم
 .ةيلالدلاو ةيوحنلاو

 : ىلال للا ىودسملا - 5

 ةجيشت :ًابعساو اروظت نسلدتألا ةييربع ىف تاملكلاة لال تروظنت

 نادلبلا ةيقب نع سلدنألا اهب تدرفنا ةيئيبو ةيعامتجاو ةيوغل عاضوأل
 ةيبرعلا تاملكلا نم ًاريثك اهلهأ لمعتسا كلذلو ,ةيبرعلا اهتلخد ىتلا
 ام وهو .ىحصفلا ةيبرعلا ىف اهب تلمعتسا ىتلا كلت ريغ ىرخا تالالالدب

 ام» ناونع تحت هباتك نم صاخ عضوم ىف هيلإ راشاو ىديبزلا هظحال
 .('!«هعوضوم ريغ ىف ةماعلا هتعضو

 نويسلدتئالا اهلمعتسا: ئتلا تاملكلا ىف ىلالدلا ريغعلا انهرسفبو
 :ىهو ةغللا ءاملع اهطينتسا تاغللا اهل عضخت ةماع نيناوق

 ١ - ىلعملا صيصخبل :

 ماعلا هانعمف «موصلا» لثم ةماع ظفللا ةلالد نوكت امدنع كلذو
 ةعيرشلا نكلو .هريغوأ بارشلاوأ ماعطلا نع ءاوس ا قلطم «عنملا»
 ماعطلا نع ناضمر رهش ىف مايصلاب ىنعملا اذه تصصخ ةيمالسالا

 .سمقلا بور يح رجقلا نم بارشلاو

 لاقف ٠ .ةفلتخم عضاوم ىف ًاعم نيتلالدلا ميركلا نارقلا لمعتسا دقو

 ىأ 204 ايسنإ مويلا ملكأ نلف اموص نمحرلل ترذن يِنِإ ١» ميرم ناسل ىلع

 .(ط - ز) ص ةمدقملا .سلدنألا ىف لجزلا .ىناوهألا زيزعلا دبع .د )١(
 .اهدعي امو " ١ ص ماوعلا نحل (؟)



 بتك ىلاعت هلوق ىف ناكف صاخلا ىنعملاب انمأ مالكلا نع عانتمالا

 سلدنألا لهأ نم ةماعلا لمعتسا نوناقلا اذهل ًاقبطو ١١١4 مايصلا ,مكيلع
 ؛لاقملا ليبس ىلع اهنم ةريثك تاملك

 ,ضرألا نم نئمطم نطب لك ىداولاو :ةصاخ رهنلل «ىداولا» نولوقي
 ناجيرلا :ناحيرلا ىلع ةصاخ «سآلا» مسا نوقلطيو ءاملا هيف رقتسا امبرو

 وسيد ءمامّتلاو عئعنلاو درولاك حيرلا بيط تبن لك ىلع لدي ذا دعا

 نم هب فثحجلا ام لك فاحللاو ةرسألا ىلع 0 اطغلل «فاحللا'همسا

 .مئانلا هب ىطغتي ام وه ةيرصملا ةيماعلا ىفو .ءاسك وأ ءادر وأأ بوث

 نم داص ام لك رقصلاو .«رقص» 0
 ىطغت ام ىلع «رامخلا» ظفل نوقلطيو ,ةازبلاو نيدهاوشلاك ريطلا عابس

 < دنت ية[ بشي رامقلاو ةصاخ ريرشاق ةاقش نم اهسأر ةأولاهب

 ةصاخا حلم ناك امل «رحب» نولوقيو : تحت ن[وموش نم اهمأو ةأرملا

 رازإلل ةلحلاو .«ةلح» :ىشولا نم بوشلل نولوقيو «حلاملاو باذعلل رحيلاو
 عماج مسا ديلاو .ديةمصعم ىلإ ناسنإلا فكل نولوقي ًاعم ءاادرلاو

 ةصاخ زرخلل «فاكسإلا» » ظفل نولمعتسيو ؛عارذلاو فكلاو عباصألل

 باتكلا ىف ةريثك ىرخأ ةلثمأ كانهو .فاكسإ برعلا دنع عانص» لكو

 1 رهاظلا هذه ىلع

 : ىلعملا ميمعت -- ؟

 ةصاخ ةملكلا ةلالد نوكت امدنع كلذو .لوألا نوناقلا سبككع وهو
 ىف كلذ لاثم :ماع ىنعم ىلع ةلالدلا ىف ةغللاب نوملكتملا اهلمعتسيو
 نكلو :ةصاخ برخ لا ىلنع لدت ىعلا «ننابلا» ةملك ئجصقلا ةيببرعلا
 امك وأ ةدش لك ىلع لدي حبصأف هممعو ىنعملا عسو كلذ دعب لامعتسالا

 ىلع هممعن اننكل ءروهزلا نم صاخ عون درولا « درو» مويلا نحن. لوقن

 .روهزلا عيمج

 )١ ( :ةرقبلا ١47
 ص ماوعلا نحل ( ؟) ١ دبع .د أضيأ رظتاو ىرخأ عضاومو .؟47 - 745.747 - ؟4

 ص ةماعلا نحل .رطمد زيزعلا ١١
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 دعب ةيلاتلا تاملكلا سلدنألا لهأ ةماع لمعتسا كلذ ىلع ءانبو

 :الثم كلذ نم .صاخ ىنعم ةيبرعلا ىف اهل ناكو اهتلالد ميمعت

 مامحتسالاو .درابلا وأ راحلا ءاملاب ناك ام ىلع هنوقلطي (مامحتسالا)

 عيطتسي ءرملاناك نإو هب نوربعيف ئشلا نع زجع ةلالدنوممعيو

 .هيلع ةردقلا مدعو ئشلا نع فعضلا ةلاحب صاخ زجعلاو ,هبمايقلا

 .(لسك) لاقي نأ ةعاطتسالا ةلاح ىف باوصلاو

 نيب امب صاخ وهو أطخلا عسوأ لمشي ثيحب «عايلا» ةلالد نوممعيو
 .(١!ناستألا ىدي

 : هليومت وأ ىنعملا لقن - ؟

 كلز 2 ,ةهباشلاو أ ةبزاجلاتافالعلا نم ببسب كلو ثدحيو

 ىف رصعو رصع نيبةنراقملابوأ دحاورصع ىف لامعتسالا لالخ

 :ىلع لدت ةميدقلا ةيبرعلا ىف «عايذملا» ةملك كلذ لاثم ءلامعتسالا

 اهلمعتسن نآلا نحنو ؛«عايذم لجر» وهلاقي «ًارس متكي ال لجرلا»

» ةملك كلذكو .ةهباشملا ىه ةقالعلاو «ويدارلا» ىلع ةلالدلل
 .«راطقلا

  قلظع نآلا يفو ءرخآلا ءازو ريشي اهنم دحاولا لبإلا ىلع لدت تناك ًاميدق

 .راطقلا تابرعو لبإلا راطق نيب هباشتلل ةيديدحلا ككسلا راطق ىلع

 : اهنم تاملكلا نم ريثكلا سلدنألا لهأ ةماع لمعتسا لاجملا اذه ىفو

 ,ىنعلاىفعضويىذلادقعلاةدالقلا««ةدالقو» :مارزحللنولوقي

هنبل ةقينبلاو .صيمقلا بنجب قاقشلا نم ةعطقلل «ةقينب» نولوقيو
 

 باصيف بارشلا نع علقي ىذلل نولوقيو ءرارزألا اهب ىتلا صيمقلا

 .«رومخم » وهف لجرلا باصأ اذإو .«رامُخلا» ىحصفلا ةيبرعلا

 528 - ١١ ص .قباسلا عجرملا .رطم زيزعلا دبع د ()

 ؟ةم



 نم لصف «ءاتشلا»و .تاش موي نلوقيو ,««ءاتش» رطملانومسيو
 ًاضيأ نولوقي ةيردنكسإلا ةيماع ىفو .فيرخلاو فيصلاك ةنسلا|لوصف
 ءئشلا ةنز «لاقثملا»و «لاقثم» بهذلا نم رانيدلل نولوقيو «ءاتش»» رطملل

 ,ةشورفملا ةراجحلا طالبلاو «طالب» نصحملا تيبلل نولوقيو .هب لقتثي ىذلا

 «ةناوطسأ» نولوقيو :حالملا وه ىراصلاو ء«راص» عارشلا دوعل نرولوقيو

 ىرثمكلل نولوقيو .ةيراسلا ةناوطسالاو .ءانفلا ىلا هنم عرشي ىذلا| :تيبلل

 ىذلا بشخلل «ةيناس» نولوقيو ءشمشملا نم برض صاجالاو « صاجا»

 نولوقيو :ونست ىتلا ةبادلا ةيناسلاو ءرئيلا نم ءاملا جرختل ةبادللا هريدت

 لجرلا بقعل نولوقيو . رينانذلا مسا ناربدلاو عسلي بابذلل «نياريذلا»
 .ةحاسلا نم مدقلا لصفم ىف ئتانلا مظعلا وه بعكلاو «بعك»

 ىف ةيبرعلل ةيوحنلاو ةيفرصلاو ةيتوصلا صئاصخلا مهأ ىه هذه
 ةيوغل عاودل ثدح ىذلا ىوغللا ريغتلا لثمتن نأ عيطتسن اهنمو سلانألا
 ام اههتمو «تاوصألا ضعب لادبإ ىف امك ةيوغللا ةينبلا ةعيبط نص ةشنت

 ةلوهسلا نوناق لثم ام ةغلب نيملكتملا مكحي ماع نوناقل ةجيتن أشني
 كانهدأ نع .ةقحلا نانشلا هباويبس ةذينلقو قيلت لاغ نك وأ ءسبلاو
 علا ضرقلا تافللا ريثاعب انعرو: .سلدتألا ةيبرع اهب زيبعت تالاليعتسا

 .اهب تكتحا

 . «ىديبزلا انل اهلقن ىتلا ةلثمألا ددع ةلق مغر ىوحنلا ىوتسملا ىلع امأ

 نم ريثك نع انل فشكي دق .ًايوغل ًاليلحت ىسلدنألا لجزلا ليلاحت نإف
 .سلدنألا ىف ةيبرعلا ةيماعلا صتاصخ

 - ا؟ذعهاد



 عجارملاو رداصملا
 ؛ ةيبرعلا عجارملاو رداصملا - ١

 كولَم رضع ةياهت قعح سلدتألا ىف:ةيوقعللا ةكرشلا - قلطم بيبع ريبلأ

 .م19571 .ةيرصعلا ةبتكملا توريب .فئاوطلا

 دبع ناضمر .د قيقحت .ماوعلا نحل - نسحلا نب دمحمركب وبأ :ىديبُزلا

 .م1554١ ىلوأ ةعبط .ةبورعلا راد ةبتكم .ةرهاقلا ,باوتلا

 حرش .نييبتلاو نايبلا - بوبحم نب رحب نب ورمع نامثع وبأ .ظحاجلا

 .م1578 .ا"ط .ىجناخلا ةبتكم .ةرهاقلا :نوراه مالسلا دبع قيقحتو

 دمحم دمحأ قيقحت ؛ماكحألا لوصأ ىف ماكحإلا - ىلع دمحم وبأ مزح نبا

 .ه54١١/ .ةرهاقلا - ركاش

 .م١198 (؟)مقرءةفرعملا ملاع ةلسلس.تيوكلا-ةيسلدنألا تاحشوملا-ىنانع ابركز

 .ما 51١ .فراعملا راد ءمهتاغلو نويماسلا - اظاظ نسح

 ط ءرشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةكرشلا ,ةرهاقلا ,سلدنألا رجف - سنؤم نيسح
 .م1565 .ىلوأ

 ْ ةفرعملا راد ؛:ةيردنكسإلا - ليلخلا دنع ىتوصلا ريكفتلا - لبلخ ىملح

 ْ م584١ .ةيعماجلا

 .19/69 ملعلا راد :ىبد .ةغللا ملع ةساردل ةمدقم -

 .ةرهاقلا - ةبطرق ةاضق .ىناورقلا دسأ نب ثراح نب هللا دبع وبأ :ىنشحخلا

 .م5١"94 .ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا

 راد :نانيل - سلدنألا ىف مهراثآو نيملسملا خيرات .ملاس زيزعلا دبع ديسلا

 :1955 :فراعملا

 تاساردلا دهعم .ةرهاقلا - سلدنألا ىف لجزلا - ىناوهألا زبزعلا دبع

 .م19861/ .ةيبرعلا

 .م6517١ :ىرصملا بتاكلا راد :ةرهاقلا - ةماعلا نحل -- رطف زيزعلا دبع

 2 3# ت



 دمحم قيقحتءبيطرلا سلدنألا نصغ ىف بيطلا حفن-دمحم نب دمحأ ؛ىروقلا
 مم ىلوأ ط .ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا ,ةرهاقلا ديمحلا دبع نيدلا ىيحم

 راد ةعبطم .ةرهاقلا - راجنلا ميلحلا دبع .د ةمجرت .ةيبرعلا - كف ناهوي
 .م١150 ىبرعلا .بتاكلا

 : ةيبنجألا عجارملا -؟

 - ]ر8نممك, 1مطس - 12:000ءان02 10 طع (ع0م17عانعو] آنا عان165[15 ((ن220-
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 سساس | لاصتقلا

 قايدشلا سراف دمحأ دنع مجاعملا ملع

 قيبطتلاو رظنلا نيب
510 [ 

 ءارال دقن نيب ةيوغللا ةساردلا ناديم ىف 1 تايدخغلا وهج تعودت

 فلتخا دقو.نانيلب «توقشع» ةبرق ىف روصنم نب فسوي نب سراف همساو قايدشلا دلو )١(
 مهضعب اهلعجيو (هللا فلخ دمحأ دمحم .د)م86١-18 مهضعب دنع ىهف :هتدالو ةنس ىف نوبثحالا
 نيوبأل قايدشلا دلو دقو (دمحأ هللا فلخ دمحم موحرملا انذاتسأو ناديز ىجروج) م١١ 56 ةتس
 ريغو همالسا نلعأ نيح م1481/ةنس ىتح اينيتستورب مث اينورام هتيحيسم ىلع لظو نييححيسم
 قايدشلا حزن دقو سابعلا ىبأب ىنكو.سنوت ىف همالسإ نلعأ دقو.قايدشلا سراف دمحأ ىلإ همسا
 ىف ًاناكم هل حسفاف ( ١4177 ت) ىواطهطلا هعافرب لصتاو م1418 ماع رصم ىلإ هبابشش ىف
 .رصم ىف بدالاو ةغللا ٠ املع ضعبن لاضتالا ةضرف هل ًايهو ةيرضلا ئاقولا ةديرج ريوحت

 ةينيدلا لئاسملاب لغتشا ثيح نيرشبملا ضعب ةبحص ىف ةطلام ىلإ رفاس م1614 ماع ىفذو
 ندنل نيب ددرتو سدقملا باتكلا ةمجرت ىف لمعلل ارتلجنا ىلإ رفاس مث ةيبرعلا ةغللا سيرردتبو
 سنوت نيب ًالقنتم هتايح نم ةريخألا ةلحرملا ىضقو همالسا نلعأ ثيح سنوت راز مث ,سبيرآبو

 لإ 50 .٠ 1

 عبر ةدمل ماد ًاريبك احاجن اهريرحتو اهترادإ ىف ققحو بئاوجلا ةديرج أشنأ مم" ماع ىفو
 ةيسايسلاو ةيملعلا قايدشلا ءارآ تلثمت ةديرجلا هذه ىفو ءاهتيص عاذ ثيح ًابيرقنت نوق

 :رظنا هئارآو هضاقنو هراثآو قايدشلا ةايح لوح>
 :نف ةراقسأو هتايح لوح تامولعم نم ةدروأ ام :الوأأ

 (م1801؟) قاسلا ىلع قاسلا - 4
 )١855(. ةطلام لاوحأ ةفرعم ىلإ ةطساولا - *
 .(م1875١) ايروأ نونف نع ابخملا فشك - ”
 :لثم هلامعأو هتريس لوح بتك ام :ًأيناثث

 .(م9066١) ةيبدألاو ةيوغللا هؤارآو قايدشلا سراف دمحأ .هللا فلخ دمحأ دمحم .د - '"
 ص اهنادآو ةيبرعلا ىف ثيدحلا روطتلا ملاعم .دمحأ هللا فلخ دمحم موحرملا ذاتسالا -

 .أ]9ؤ- 7
 لامغأ ىف روشتم ثحب :قايدشلا سراف دمحأ بدأ ىف زيلجت الا .ىكركلا دلاغ .و.- ©

 ويام ١4 - ١8 نم ةرتفلا ىف ةبانع - رئازجلا .برعلا دنع نراقملا بدألا لوح ىلودلا ىقتتلملا
 , ١" "9 ص - ١ تم؟

 هي



 ٍةيمنتو ةيبرعلا مجاعملا لوح تاساردو ثاحبأ عضوو ءامدقلا ةغللا ءاملع

 هارن «سوماقلا ىلع سوساجلا» هباتك ىفف ءءاع لكشب اهتالكشمو ةغللا

 اجذومن هنم ًاذختم (ه1١8 ت)ىدابازريفلل طيحملا سوماقلا ىلإ هجتي

 بابسأ نم ةيوغل ةدام نم هتوح امب تناك ىتلا ةميدقلا ةيبرعلا مجاعملل

 مث نمو ثيدحلا ىراضحلا روطتلا ةعباتم نع فلختلاب ةيبرعلا مصو
 .روطتلا اذهل اهتقحالمل اهيلع ةيبنجألا مجاعملاو تاغللا ليضفت

 ةدرقلا ةيبرعلا ساعلا يفأ حم تالاوب امو - ظيخملا سوماقلا ناكو

 ةقيرطو مجاعملا عضو نع جتان روصقلا نأ نيبيل قايدشلاهمجاه دقو
 ةوعدلا ىلإ دقنلا اذهب لصوت دقو .اهصئاصخو ةغللا نم ال اهفيلأت

 مهأ نم ناكو ءهيف ثحبلاو هيلإ عوجرلا لهسي ثيدح ىبرع مجعم عضول
 تادرفملا ىلع ىبرعلامجعملا رصتقي الا ءددصلا اذه ىفهبىدانام

 باتكلاو ءاملعلا هلمعتسا ام اهيلا فاضي لب اهدحو ةميدقلا ةيبرعلا

 تببحأ » سوساجلا هباتك ةمدقم ىف لوقي :جاجتحالا روصع دعب ءارعشلاو

 انرصع ىف/”ةيبرعلا لهأ صخي ام بابسألا نم باتكلا اذه ىف نيبأ نأ
 حضاو بيترتلا لهس نوكي ةغللا ىف باتك فيلأت ىلع اذه

 : نم لكو باتكلاو ءابدألا اهلمعتسا ىتلا ظافلألل الماش فيراعتلا

 ١ .(١!«فيلأتلاب رهتشا

 ةدام ةيبرعلا مجاعملا ىف رظنلا ةداعإ ىلإ قايدشلا نم ةوعدلا هذهو

 انموي ىتح تلاز امو - قايدشلا رصع ىف اهرربي ام اهل ةوعد ًابيترتو
 دق ناسللا اذه نإف» هلوقب انل اهحضويف ةرصع ىف اهبابسأ امأ - اذه

 نأل ...رصعلا اذه ىف هتمحاز بناجألاةنسلأ نأ الإ ..هرشن عوضت

 ةليلق اهنأ اميس الو .لجعأ اهيلإ لوصولاو ,لهسأ مهتاغل بتك بيترت
 نم امأ :تاياورلا ىف فالتخا ريبك اهظافلأ فيرعت ىف سيلو تاقتشملا

 ]# ض'سوساإلا 5
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 ةغللا نأ نومعزي مهنإف «ةرامإلا ءبع نولمحيو ةراجتلا انم نوطااعتي
 ةناعتسالا نم دب الف نيتطخلا نيتاهل نامزلا اذه ىف حلصت ال ةيبيرعلا
 (١١«بناجألا مسالكب

 لهسي ىتح اهبيترت ةداعإو ةيظفللا ةورشلا ةيمنت ةرورض ىري كلذنل
 انتغل تادرفمل ليصفت ةدايز ىلإ ةجاحلا تسم مث نمو» لوقي اهلامسعتسا

 نماهلاعقألزارفاواهتاعرفتمنماهلوصألنيبتواهتابكرمو
 ." «١ اهتاقتشم

 اهتجاحو ىراضحلا روطتلا ةرياسم نع ةيبرعلا فلختب روعشلا اذهو

 بئاوجلا ةديرج ىف هبتك اميف حضوأ ةروصب انل ودبي ىوغللا ومنلاا ىلإ
 هتالاقم نم اهريغو ةلاقملا هذه رشنو «لايللا رس دئاوف ىف» ناونع «تحت

 هذه ىفو «بئاوجلا تابختنم ىف بئاغرلا زنك» 5 باتك ىف ةعومجم

 ىلإ رظنلاب ةمات ريغ ةيبرعلا ةغللا تادرفم نأ ىف كش ال» :لوقي ةللاقملا

 لابي رطخي نكي مل امم عئانصلاو نونفلا نم برعلا دعب ثدحتسا ام
 عضي ةغللا عضاو نأ لمتحي ال ذإةيبرعلا ىلع نيش ريغ وهو نيلوألا

 . هلع نيعتس نأ ىف نآلا اكيلع نييلل انناز ةيرغوم جي تايبسل ءالتشأ
 .''!«انتغل نم اهغوص ىلع انتردق عم ةيبنجألا تاغللا نم ءامسألا ظ

 ىلإ ًاهجوم ناك ةيوغللا قايدشلا دوهج نم اماه ًابناج نأ دجن اذكهو
 نأ عيطتسن ىرخأ ةرابعب ىأ احرشو اهبيترتو ةدام ىبرعلا مجعملا ةيضق
 ملعب لصتت ةثالث تاعوضوم لالخ نم ناديملا اذه ىف هب مهسأ ام سردن
 :ىهو مجااعملا

 .ىمجعملا ىتغملا- ١

 .مجعملا ةعانص نف - <

 .ةحفصلا سفن قباسلا ردصلا 19
 .ةحفسلا سفن ىباسلا زنصلا )
 ١/ 7١7. بناغرلا زنك (")
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 .ةيمجعملا ةداملا ةيمنت - ”

 ةغللا ملع نم تقثبنا عورف ثالئب اضيأ لصتت تاعوضوملا هذه نكلو
 :ىهو ثيدحلا

 ك5ءرممم عد ةلالذلا ملع ١-

 ؟هءهطاتاةمن تادرفملا ملع - ؟

 [ع>1ع010 عال مجاعملا ملع ع“

 ىنعملا سردي ىذلا ملعلا ةغللا ءاملع هفرعي امك وهف ؛ةلالدلا ملع امأ
 ابلاغ ةساردلا هذه ىهعتتو بيكرعلا وأ ةدوفملا ةملاكلا ىوعبسم ىلع ءاوس

 ىلإ ةيوغل ةسردم نم فلتخت».ىنعملا ةسارد ىف ةيملع تايرظن عضوب
 أخرى١ 04 : ١

 كلذ هنأب ةلالدلا ملع نوفرعي نيرصاعملا مجاعملا ءاملع ضعب نأ ريغ
 ىأ 1!"2.مدءنءهل 11ءةند6 ىمجعملا ىنعملا سردي ىذلا ةغللا ملع نم عرفلا

 ةساردب ص/تخي هنا ىلع ةلالدلا ولع ىلإ!نورظني مجاعملاءاملعزنا

 ءاملع اهيلا قرطتي دق ىتلا ةفلتخملا تايرظنلا نود اهتلالدو تادرفملا

 . مجاعملا ءاملع ضعب هب رعشي ام كلذ دكؤيو «ةلالدلل مهتسارد دنع ةغللا

 '.ةثيدحلاةيلالدلا تايرظنلا نيب لصفت ةقيمع ةوه دوجو نم مويلا

 ديلاقت ىلع دمتعت نآلا ىتح تلاز ام ىتلا اهتاقيبطتو ةيمجعملا ةساردلاو
 ىلع عالطالا ةيمهأب مهفارتعا نود لوحي ال روعشلا اذه نكلو .ةخسار

 :رظنا ىنعملا ةيرظن ىف ةرصاعملاو ةثيدحلا ةيوغللا سرادملا فالتخا لوح )١(

 1 - ].تمم5, ]هطقر, 512231215, آالمآ, آ1, 11 1020011, 9
 2 - ا. عععاج (0ع0111عإل, 562032165. 2ءعازعقق 80013, آ:02002, 6.
 :رظتأ ةيبرعلا ةقللابو

 54١. - "817 ص ةغللا ملع .نارعسلا دومحم .د - ١

 ١184. - ١؟١ ص ةغللا ملع ىف تاسارد ءرشب لامك .د - ؟
 .585١؟ .تيوكلا .ةلالدلا ملع .رمع راتخم دمحا .د - "“

 (2) 72عا3513, 120151. 81دصتاندل 01 ]عانت ءععهمطال 2 28.
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 اهتيهامو ةيوغللا ةلالدلا ةعيبط ةفرعمل ةلالدلا ملع ىف ةثيدحلا تاايرظنلا

 اهضعب تادرفملاطبرت ىتلاةيلالدلاتاقالعلاو .ةفلتخملا اهنتاهجو

 لع دامتعالا ىف ًاريثك نوددرتي هسفن تقولا ىف مهنأ الإءضعبب

 ىتلا ةرصاعملاو ةثيدحلا تاساردلل - نولوقي امك-ةدكؤملا ريغ تابيرظنلا

 دودحلا نم عسوأ تايرظنلا هذه نأ نوري مهنأل ,ةلالدلا ةعيبط لوح- رودت

 .'''اهيف لمعلا نييمجعملا ىلع ىغبتبي ىتلا
 نم اهل امب تادرفملا سردي ملع وهف 7/06ةطاناةرب تادرفملا ملع اامأ

 :لثم هةهددحم تاالاجنم ةلص

 وأ بتاكلاوأ ملكتملا اَيَيق رست جعلان ادرفلاةقيمح>١

 .ربعاشلا

 .ةنيعم ةجهل وأ ةغل ىف ةيظقللا ةورثلا رادقم -. ؟
 ةينف وأ ةيملع ةرئاد ىف مدختست ىتلا تاحلطصملا ةعومجم -- *

 . : دقحم

 تاجهل وأ تاغل ةدع ىف ةلمعتسملا تادرفملاب اهتتراقمو ءاصحإ -

 -  .اهب نيملكتملا ةجاحل ًاقبط
 .اهفينصت قرطو ةغل لك ىف ةلمعتسملا مجاعملا عاونأ - ©

 . قل لخاذ ىرخألا تاقللا نم ةضرعقلا ظافلألا ءاصحاإوريصح >8
 .2؟!ةتيعم

 لوصولل 77/050 ©هان»6 تاملكلا ءاصحإ ملعلا اذه مدختسي ام ًابلانغو

 ثيح نم لامعتسالا ءانثأ فلتخت تاملكلا نأ ريغ .ةقد رثكأ جئاتتن ىلإ
 :امه تادرفملا نم نيعون نيب ملعلا اذه قرفي كلذلو دوكرلاو طاشنلا

 (2) توددداقي م: ءكابر 9*3
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 معان ع 170عوطان] ةقكل ةطشنلا تادرفملا- ١

 مويوزالع ؟70ءدطنل هل ةلماخلا تادرفملا - ١

 ىتلا كلتو .ةداع ملكتملا اهلمعتسي ىتلا تادرفملا نيب زيمب ىكل كلذو

 اذه قاطن ىف ًاضيأ تماق امك. اهلمعتسي ال هنكلو اهانعم كاردإ عيطتسي

 ةركفب اهنيب اميف لصتت تاملكلا نم تاعومجم لمعل تالواحم ملعلا

 فلتخت وأ ريغتت ال ةيناسنإلا ةايحلا ىف ةتباث بناوج نع ربعت وأ ةددحم
 قلطي اميف ناولألا وأ ةبارقلا وأ ناسنإلا قلخ ىلع ةلادلا تادرفملا لثم

 ىف كلذ لثمتيو 75١2ءمددمانهو 1:19 ةيلالدلا لوقحلا ةلالدلا ملع هيلع

 لثمتي امك.ةيبرعلا ىف ةغللا هاور اهعمج ىتلا ىلوألا ةيوغللا لئاسرلا
 (ه408 ت)ةديس نبال صصخملا مجعم ىف ةيبرعلا مجاعم لا ىوتسم ىلع

 ىف ةغللا ءاملعو برعلا نيب ةيرظنلا لوصألاو سسألا ىف فالتخا عم

 .ثيدحلا رصعلا

 مهيوهق ةصاخ تاعوضرم درفنا نإو تادرفملا ملع نأ اذه ىنعمو

 .ةلالدلا ملعب ةلصلا ةقيثو تاساردو تاعوضوم كلذك

 .موقيةغللا ملع عورف نم عرف وهف 1م:10108) مجاعملا ملع امأ

 . اهتلالد وأ اهانعم حرش ىلإ ةفاضإلاب ةغل ىا تادرفم ةسأردو فينصتب

 قرفن نأ دب ال انهو ,مجعملا لمعل ادادعتسا 1.ء»ن0هل 81ءةهن#ق ةيمجعملا
 [.ء»06ءعمعرهماإ مجاعملا ةعانص ملع ىا هل ىقيبطتلا عرفلاو ملعلا اذه نيب

 مجاعملا عاونأ اهيلع موقت ىتلا لوصألاو مجعملا ةعانص نفب صتتخي ىذلا
 مجاعملا ملع نأ اذه ىنعمو !'!مجعملا لخاد اهحرشو تادرفملا بيترت مظنو

 ةلالدلا تاهج نم هب لصتي امو ىمجعملا ىنعملا سردي ىرظن ملع وه

 ةعانصب صتخي ىقيبطت ملع وه مجعملا ةعانص نف نأ نيح ىف اهتقالعو

 (2) 1.عععال, 02. 11, 2. 2.
 (3) 2عهدان3[5, 0م. كأي, 2. 21,85 2. 74 - 89.
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 ][عزبز عد مجاعملا ملع حلطصم نولمعتسي ةغللا ءاملع ضعب نكلو ميجعملا

 .اعم نيعرفلا ىلع ةلالدلل ههعرمدجطإ

 ملعو ةلالدلا ملع ىنعأ ةغللا ملع نم عورفلا هذه نيب نأ دجن اذكهو

 .ةكرتشم تاعوضومو ةقيثو تالص ,مجاعملا ملعو تاادرفملا

 اميف قايدشلا تلغش ىتلا تاعوضوملا ىلإ كلذ ءوض ىف انرظن اذذإف

 ىمجعملا ىنعملا ةسارد ىهو لبق نم اهيلإ انرشأو ىبرعلا مجعملاب للصتي
 ةورثلا ةيمنتو اهحرشو اهبيترتو اهتدام ثيح نم مجاعملا ةعانص» نفو
 ةثالثلا تاعوضوملا هذه نأ اندجو - ىبرعلا مجعملا ةدام وأ ةيظفللا
 .ًافنأ اهانركذ ىتلاو ةغللا ملع نم ةثالثلا عورفلا هذهب للصتت

 نم ةلالدلا ملعبو ةيحان نم تادرفملا ملعب لصتت مجعملا ةدامو ةيظقللا

 ملعو مجاعملا ملعب نالصتي هتدامو مجعملا عاونأ نأ امك ىرخأ ةيحان
 :ىهو ةيساسأ ماسقأ ةثالث ىلإ ثحبلا اذه مسقن فوس كلذلو تاادرفملا

 .ئمجغملا ىتعملا ةسارؤو قايدنشلا- 1

 .ىبرعلا مجعملا ةدام ةيمنتو قايدشلا -

 نم ةساردلاب ماسقألا هذه نم مسق لك لوانتن نأ لواحنس ىلي اميفو

 ىف ةفللا ءاَملغ هيلا لكضوت ام ءونط ئف كلذو قايدقلا هبتكام لالخ
 دق خوكأ كلذب قاتغتؤ ع ازآ قه هوعاذأ امو جئاتن نم ثيدحلا رصعلا

 ةيبرعلا مجاعملا ءاملع نم ملاعل ىمجعم دهج نع فشكلا ىف تمهسأ
 :نفاظأ ةمرعت دم لوقي امك ايديراغ اعايتزا دوو ةيبرعلاة غللا نحأ

 تا



 ىمجعملا ىنعملا ةساردو قايدشلا - ١

 ىذلا مجاعملا ملع نم عرفلا كلذ وه 1ع1ءماهوإ ىرظنلا مجاعملا ملع

 0 ادباء ف 01

 دس لا حرك نكس رك را يقام يش ن1

 .'١!بجعملا ىف هعم اهب لماعتي ىتلا ةقيرطلاو ىنعملا

 ىنعملا نأ ىلع مجاعملاءاملع مهعمو نوثدحملاةغللا ءاملع قفتيو

 ىف اهرصح نككمي ةددعتم رصانع نم فلأتي - هانللح اذإ - ىمجعملا

 ١ - (ةيلصألا ةلالدلا) ةملكلا هيلا ريشت ام 126201202

 ةلالدلا) ةيلصألا ةلالدلا ريغ تالالد نم ةملكلاهنمضتت ام - ؟

 / .(00022680100 (ةيشماهلا

 آخةسع 01 ىناثلاو لوألا نيرصنعلا نيب قباطتلا ةجرد - "

 "انا 00002

 نيب ًالوأ قرفن نأ دي آل رصانعلا هذغ نم رضنع لك لواجعن 11 لوقو

 :امهو تاملكلا نم نيتعومجم

 اهتلالد نببو اهنيب ىتلا تاملكلا ىف هيجل و ىلوألا ةعومجملا + ١

 ةياكح» ءامدقلا ةيبرعلا ءاملع هيلع قلطي ام وهو ةيعيبط ةقالع ةيمجعملا

 تاملكلا اثيدح مجاعملا ءاملعو ةغللا ءاملع اهيلع قلطيو ''!«توصلا

 (1) تعانذأإ9, 08. (2.21,.0
2 1210 (2) 

 آ.ا8مهم5, 02. 01, 7701.1, 2. 6 :ًاضيأ رظناو

 تاملكلا هذه نم جذاغ مدقي ثيح , ١١1 ص ةغللا هقف .ىبلاعثلا رظنا()

 و ١



 لثم ١ 70مم 3:هممعنام 5 وأ 8ءطم - 005 ربعملا سرجلا تاذ

 ةعومجملا هذهو «ةيبرعلا ىف مضقلاو مضخلاو ليلصلاو شيشنلاو ريرخلا
 .ةغل لك ىف ظافلألا نم ةلئيض ةيمك ةداع لثمت

 مظعم ىف تاملكلا نم ردق ربكأ لثمت ىتلا ىهو ةيناثلا ةعومجملا - "
 .ايحالطصا ًايزمر ًاطابترا اهتلالدب طبترت ىتلا ىهو تاغللا

 نم رثكأ مجاعملا ءاملع هب متهي ام وه تاملكلا نم ىناثلا عونلا اذهو
 لوادتملا آضيأ وهو .ةغللا نتم نم مهألاو ربكألا ءزجلا لكشي هنأل .هريغ
 ةيناثلا ةعومجملا هذه نم ةملك لك ريشت ةغل ىأب نيملكتملا ةنسلأ ىلع
 8اهلنمودنكء 77010 ةغللا نع جراخلا ملاعلا ىف دوجوم ئش ىلإ ابلاغ

 .اهل زمر ةملكلا نم ذختت ةركف وأ ءرهشم ىلإ وأ

 اهيف ضوخي ىتلا ةيرظنلاو ةيفسلفلا تاشقانملا نع انزواجت اذإف
 ىلإ جاتحا ام اذإ ءرملا نأ ًالِثم انروصتو (؟!نورصاعملاةغللاءاملع

 اذه دعوي زنا ىروسلا نسف هيلع لدت تاملك الب أم: شوع ثيذللا

 هنأ يأ هيلإ ريشي ىكل عماسلا مامأ هراضحا ىلع لمعي وأ هعم ئشلا

 وهو - كلذ رسيت اذإف .ءايشألا ىلإ ةراشالاب تاملكلا نع ضيعتسي

 ىلإلوحتت ةبوعصلانإف - ةيلمعلا ةيحانلانمًامئادرسيتم ريغ
 ٠ ةيداملا ريغ ميهافملاو ةدرجملا ىناعملا نم ناسنإلا ثدحتي امدنع ةلاحتسا

 كلت نع ناسنإلا ضاعتسا كلذلو مالسلاو لدعلاو قحلاو ةيرحلا لثم

 فرعي ال خيراتلا نم ةلحرم ىف كلذو:ةنورم رثكاو طسبا ةليسوب ةقشملا
 نم تاوصألا ضعب ثادحإ قيرط نع هنأ فشتكا امدنع ًائيش اهنع ملعلا

 ميقيو سانلا نم هريغب لصتي اذكو ةيدام ريغ وأ تناك ةيدام ءايشألا
 .لدابتملا مهافتلا ىلع ةمئاق ةيعامتجا ةايح

 (1) 3233م 220 56011, (02, (1.. 22 8
 آلم25 0م. (11., 7701. 1. 22. 206 - 6. :عجار (9)
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 ريشت تناك - ةيرظنلا ةيحانلا نم لقألا ىلع - تاملكلا نأ دجن انهو
 ادهاش ام :ئش ىلع قلطي ىذلا مسالا ناكف ةيسح ءايشأ ىلإ لصألا ىف
 تاريبعت ةميدقلا تاغللا نم ريثك ىف دجن اذهلو ئشلا اذه دوجو ىلع
 ةيلبابلا ةغللا ىف مهلوقك .ناسنإلا ةايح ىف ةركبملا ةرتفلا هذه نم ةيقاب

 مساهل ام لك» اولاق «ئش لك» ةرابع موهفم نع ريبعتلا اودارأ ام اذإ

 .!١!«مسا هل دعي مل» نولوقي اوناك راوبلاو كالهلا نع ةيانكو «هب ىمسي

 ىمسملا دوجوب ًامئاد نرتقا دق ميدقلا ناسنإلا ةغل ىف مسالا ناك اذإف
 ءايشأ ىلع لدت تناك لصألا ىف تاملكلا نأ دجن نأ نم اذا بجع الف

 قلطا ام وه ءايشألا ىف لثمتي لداعم ةملك لكل حبصأ ىأ ةسوسحم
 وهو ةلبسا ةملكلا هيلا ريشت 556 , 12012807 مجاعملا ءاملع هيلع

 ةيسجلا ةيلصألا ةلالدلا أ نسحعملا ىنعملا رصابع نم لوألا رصتعلا
 ال ةيبسنلا بناج نأ ىلإ ددصلا اذه ىف ةراشإلا نم دب ال نكلو ,ةملكلل

 وأ ايدام ناك ءاوس ةملكلا هيلإ ريشت آم نأ ىأ ,نابسحلا ىف ذْخْؤَي نأ دب
 ىف ئشلا اذه نع ةغللاب ملكتملا روصت نع ةرابع ًابلاغ وه ىدام ريغ

 فقي ىذلا روصتلا وه قدأ ةرابعب وأ ؛جراخلا ىف وه امك سيلو .ءوه هنهذ

 ' نيع ىه تسيلو ءايشألل ازمر ةملكلا حبصت انه نمو ةقيقحلاو ةملكلا نيب
 .(؟!ءايشألا

 ىلإ تاسوسحملا نم عسوأ قافآ ىلإ علطتي ناسنإلا أدب امدنعو

 تلقن ؛ةيسفنو ةيروعش براجتب تاملكلا تطبتراو تادرجملاو تالوقعملا
 ةلصأ كسشلاف .ةيونعس تالالو ىلإ ةيسحلا ةلالدلا نه تابلكلا نع ريقك
 نم ةديقعلاو رانلا ٠ رارش نم هلصأ رشلاو . طبرلا هلصأ لقعلاو . زخولا
 تاملكلا تحبصأ مث نمو .خلا ...ءاملا ىلإ هاجتالا هلصأ عرشلاو .دقعلا

 رصنعلا لثمي ام وهو . ةيلصألا ةلالدلا بناجب ىنعم نم رثكأ ىلإ زمرت

 47" ص برعلا ءالك اظاظ نسح د(١)

 : 202 انوأوب (0م (111 2-2

 ا



 وأ ةنمضتملا ةلالدلاف .هبناوج ضعب ىف ىمجعملا ينعم لا رصانع نم ,ىتاثلا
 ةلالدلاب طبترت ىعلا تالالدلا كلت نع ةرابع 0220:2005 ةيشيماهلا

 ىف ةيلصألا ةلالدلا اهب ىحوتو اهيعدتست ىتلا ةلالدلا كلت ىأ ةيبلصألا
 .ام ةغلب ملكتملا نهذ

 ةلالدلا حرشي (ها/١١ ت)روظنم نبا دجن الشم برعلا ناسل ىقق

 هنكلو .لوقي امك فورعم ناويح وه ثيح نم «بلعث» ةملكل ةيلاصألا
 َبَلعَتَت لاقي ىنعملا اذه نمو ةغوارملاو لايتحالا ًاضيأ ةملكلا ىلا فيضي
 ةملكلل ىشماهلا ىنعملاوهو ١١ لايتحالا ىف بلعثلا هبشأ اذإ للجرلا
 ىف دجن ثيح«نالف ىفوتو»و «نالف تام»:لوقت امدنع ايفيأ كلذ .لثمو

 يافهد الةتيفالباةيمب ةيقناعتالالدو يفوت م ليصشلا
 ةددعتم اهنأ ةيشماهلا ةلالدلا صئاصخ نم ةصيصخ مهأو .«تامدلعفلا

 :ةدحاولا ةغللا ءانبأ نم رخآ ىلا صخش نم فلتخت دق لب ةعباث ريغو

 ليلحتلا ىف ةلالدلا نم ىصخشلا بناجلا اذه سفنلا ءاملع لغتسا كلذلو
 ولا

 ىف لثمتي وهف ىمجعملا ىنعملا رصانع نم ريخألاو ثلاثلا رصنعلا انمأ
 1101001 ةيلصألا ةلالدلا نيب دمع ه4 شدوا 0 قباطتلا :ةجرد

 تاذ ىف ققحتم ريغ رصنع وهو (000201201052 ةيشماهلات ال"الدلاو

 فدارتلا اياضق ىف لصفي ىكلةغللاءاملع هروصت امناو تاملكلا

 ًالثمف تاملكلا نيب ةيلالدلا تاقالعلا ىف ىأ. دادضألاو ىظفللا كرتنشملاو

 ريشت امهنم لكف ةيلالد ةقالع امهنيب «رجألا» ةملكو «ةيهاملا» ةةملك

 ىف نمكي قرف امهنيبف كلذ عمو.هلمع ءاقل دوقن نم ءرملا هملستي امس ىلإ
 عم نوفظوملا هملستي ام ىلع ةلالدلل ىلوألا لمعتست ثيح قباطتلا :ةجرد

 ىعوبسألا وأ ىمويلا رجألا ىلع «رجأ» ةملك لدت نيح ىف ءرهش لك :ةياهن

 .ب ل ع ث ةدا برعلا ناسل )١1(

 ا ا#



 نإو «نيتملكلا نيب اقرف كانه نأ اذه ىنعمو .مهمكح ىف نمو لامعلل

 .امهنيب قرفت ىتلا ىه قباطتلا ةجردو :نافدارتم امهنأ سانلا ضعب نظ
 ةذهو . ًاعم ةثالثلا رصانعلا هذه لمشي نذإ ةملكلل ىمجعملا ىنعملا

 نع ربعت ىهو .تاملكلا اهيمسن ةيتوص تادحو اهيلإ زمرت أعم رصانعلا
 ىقبيو ناسنإلا ةايح روطتب روصتلا اذه روطتي دقو.ىنعملا اذهل ماع روصت

 رصانع نم هب طبتري امو ىضجتعملا ىتعم لا روطخت مث نمو .وه امك زمرلا
 ماع هنا ىنعملا صئاصخ نم ةصيصخ زربا نا مجاعملا ءاملع ىري كلذلو

 ىمجعملا اهل ضرعتي ىتلا تابوعصلا انل نيبي امث ء«تباث ريغو ددعتمو
 ىناعملل هديدحت ىف تابوعصلا هذه زكرتتو مجعملا لخاد ةلالدلا حرش دنع

 .ةقدب تاملكلل ةيمجعملا

 ىنعملا ةيهامل كلذ ءوض ىلع قايدشلا روصت نع ثحبلا انلواح اذإف
 ةاكاحم ىأ «توصلا ةياكح» ةيرظنب ناميإلا ديدش هاندجو ةقيقحو ىمجعملا

 اهب ىدان ةغللا ىف ثحبلا مدق ةميدق ةيرظن ىهو ةعيبطلا تاوصأل ةغللا

 ىلإ (فا* 8” ت) ىتج نبا راشأ دقو ؟'!ةغللا ءاملع ريغو ةغللا ءاملع
 تاوصألا نم اهلك ةغللا لصأ نأ ىلإ مهضعب بهذو» هلوقب ةيرظنلا هذه

  قيعنو رامح ا جيحشو ءاملا ريرخو دعرلا نينحو حيرلا ىودك تاعومسملا
 ' نع تاغللا تدّلو مث كلذ وحنو ىبظلا بيزنو سرفلا ليهصو بارغلا

 .1'!«لبقتمو حلاص هجو ىدنع اذهو دعب اميف كلذ

 ىنعملا حرشل ًاساسأ اهنم ذختيو ةيرظنلا هذه ىف عسوتي قايدشلا نكلو
 رخألا ىناعملاو ىنعملا اذه دري نأ لواحيو ةيبرعلا ةغللا تاملكل ىمجعملا
 ةعيبطلا تاوصأ نم كاذ وأ توصلا اذه ىلإ تاقتشملا اهلوح رودت ىتلا

 ةقض ةباكج زا توصلا ةياكح نم ذوخأم ةغللا مظعم نأ 3 ىنا» لوقي

 )١( هاطاصو ف كطمتأ لوا مدت 01 آم عاتت 500165, 2. 8 :عجار [1

 .ضئاضخلا :ىنج نبا (؟) ١/ 45 -./417.
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 اذاف ءٌنقو رهو قوو فدو بد رحت فغاضملا.نم قتأت.ثوضصلا ةياكنح أو
 َىَدقَدَو يدق ذو فديو اويلاقف قورمملا! اوف غاض" نعل: نه ةداننرلا أ اوداوأ :
 ىفرسلا اذه روهظو..نيكستلا ىلإ اوجاتحا اذكه هونب املف ...ٌهَرهو

 ,(١!رداصملا ىف هنم رثكأ بفعاضملا ىىضاملا

 اهب ققحتت ىتلا ةغيصلا هنأل ًالصأ فعاضملا لعفلا نم ذختا كلذنلو

 قايدشلا ىضميو .خلا . ...زهزَهو رقرقو لَرْلَرو بدبد لثم توصلا ةيياكح
 لبق نم هررق !مرررقي امدنع تاوضألل ةيلالدلا ميقلا هذهل هروصن3 ىف

 توبص لكش نأ (دهه4- تل ميوبنيشسو + (انناالف ت١ دلخأ نب لسا
 هيوبيسو ليلخلالاوقأ ىنج نبا عمج دقو .هب ةصاخ ةيلالد ةميق .درغم
 سانسمإ ىف باب» ناونعي صئاصخلا ىف قل باباوت غخيييلع دآزو

 هبن دقو فيطل فيرش عضوم اذه نأ. ملعا» لوقي «ىناعملا هابشأ ظاافتألا

 لاقق هتحتطي فارتعالاو لوبقلاب ةعامجلا هتقلتو هيوبيسو ليلخلا هيفع

 اومهوتو. رس اولاقف ادمو ةلاطتسا بدنجلا توص ىف اومهوت مهنأك لنيلخلا

 ىتلا رداصملا ىف هبوبيس لاقو رصرص اولاقف ًاعيطقت ىزابلا توبصص ىف

 ناّيَثَعلاو ناّيَلَغْلا وحن ةكرحلاو بارطضالل ىتأت اهنأ نالعفلا ىلع ٍتءاج

 ام جاهنمو هادح ام تمس ىلع ةريثك ء انيقأ ثيدشلا اذه نيف انارتتخمم

 وحن ريركتلل ىتأتةفعضملا ةيعابرلا رداصملا,.دجت كنأ كلذوو هدالشم

 .(1!«ةلصتلّصلاو ةلقلقلاو ةعّرّرعزلا

 نم اهتاوصأ لكاشي امب ظافلألا ةلباقم امأف» لوقب رخآ عضوم ىفإو

 مهنأ كلذو .مومأم هيفراع دنع بئلتم جهنمو عساو ميظع بايف ثاددحألا
 اهيع ريعملاةةيحألا نس ىلع فورخلاةتاوضأ نولععي امارييقك

 ام فاعضأو هردقت امم رثكأ كلذو ,اهيلع اهنوذتحيو اهب اهنولدعيف
 خيطبلاك بطرلا لكأل مضخلاف مضقو مضخ مهلوق كلذ نم .هرعشنتسن

 )١( ص لايللا رس ؟١.

 صئاصخلا(؟!) "*' 1١675-"١0.



 ..سبايلا بلصلل مضقلاو .بطرلا لوكأملا نم اهوحن ناك امو ءاثقلاو

 عومسمل اوذح سبايلل اهتبالصل فاقلاو بطرلل اهتواخرل ءاحلا اوراتخاف
 .(١١«ثادحألا سوسحم ىلع تاوصألا

 ماع نوناق ىلإ اهلوحي ىتح اهريغو ةلثمألا هذه عم قايدشلا ىضميو

 نم ىنعمب صتخي فرح لك نإ» لوقي ةيبرعلا ةغللا فورح ىلع هب مكحي

 ...اهل هبنت نم لق ىتلا ةيبرعلا ةغللا رارسأ نم وهو .هريغ نود ىناعملا
 . ماريلاو جاييلاو خامسيالا ندت الباسنمالا, ةحسلا ءانلإ ةقرس ضئاسح جدن

 قحليو بابلا رخآ ىلإ حايسنالاو حوفسلاو حورلاو حرحرلاو حجلاو حطبألاو

 حاحسالا وحن رظنلا ناعماب الإ كردت ال لاصتالا ةيفخ ةريثك ظافلأ هب

 وحن ةموعنلاو نيللا لادلا فرح صئاصخ نمو ... ةحامسلاو حيرستلاو

 رخا ىلإ دولمألاو دوخلاو دهمتلاو دهوتلاو دعشلاو دأتلاو ديشلاو ةدخارلا
 ,(؟!بابلا

 ةدشلا ىلع لدت ظافلأ ءانب ىف لخدي دق لادلا فرح نأ دجي هفكلو

 لوقيف ةموعنلاو نيللا ىلع هتلالد نم هيلإ بهذ ام فلاخي امتةوقلاو

 نإف ضيقنلا نم راثكالا اهيف اوعار ىأ فورحلا ضعب ىف اولدع امبرو»
 'ةوقلاو ةبالصلا ىلع لدت ةريثك ظافلأ ىلع ًاضيأ لمتشي لادلا فرح

 ' دخلسلاو دوملجلاو دعلجلاو دييأتلاو دكأتلاو ددأتلا وحن كلذو ةدشلاو

 نأ ىريف هتيرظن عم ىضمي كلذ عمو ("!«هرخأ ىلإ ...دبرعلاو درجعلاو
 فرح صئاصخ نمو .رسكلاو لاصئتسالاو عطقلا ميملا فرح صئاصخ نم
 ىف بجعلا ىهتنم» هباتك ماقأ ساسألا اذه ىلعو ةلفغلاو قمحلا ءاهلا

 د دولا غل صتئاصقن

 ١1688. - 6١ا/ /'؟ قباسلا ردصملا(١)

 -11١. "9 ص قاسلا ىلع قاسلا (؟)

 .35 ص قباسلا ردصملا ()

 .50 ص قباسلا ردصملا (4)
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 اهعتطصا ىتلا ب يلقتلا ةركف ىلع قايدشلا لوع «توصلا ةياكح»

 :!١١( ب فلا تانلكلا نم ٌللمهملاو لمغتسملا رضخ ىف دمحأ نب ليثخلا

 ةركفلا ىع_ :تالامتحالا ةيرظنب لصتت ةيضاير ةركن ىلع موقت ىتلاو

 «ربكألا قاقتشالا» حلطصم اهيلع قلطأو دعب اميف ىنج نبا اهروط ىتلا

 لوقلا مامأ مدقتو لوقلاو مالكلا نيب لصفلا ىلع لوقلا باب اذه» لوقي

 بيلقت عم امهقاقتشاو اهفيراصت لاوحأ ركذ نم افرط امهنيب قرفلا ىلع

 هارتسو هقوف ام ىلإ هولعيو قاقتشالا ردق زواجتي عضوم اذه نإف اهقورح
 و ق)ىنعم نافءًابيجع ةفيرشلا ةغللا هذه نم ًاكلسمو ابيرغ اقيرط هدجتف

 هرخأتو ضعب ىلع اهفورح ضعب ميدقت عم تعقو فيكو تدجو نيأ (ل
 لمهي مل ةلمعتسم تسلا اهبيكارت تاهجو ةكرح لاو فوفخلل وه امنإ هنع

 (0( 5ع
 . «اهنم ئش

 ةركف ىه دحأو ئىمجعم ىنعمب (لاو قل رذجلا ب يلاقت لاصتإ ةركفو

 امنإ هتلمهأ امو برغلا هتلمعتسا ام ىلإ لوصولل بيلاقتلا.امأ ىنج نبا
 ىف اهفظوي نأ قايدشلا لواح ىتلا ةركفلا ئهو .دمحأ نب ٌليلَخلَل ىه

 ةياكح ىتأي ىثالثلا داكي الو» لوقي هتيرظنل ماع راطإ عضول ةلواحم

 نيلعفلاب بلقتلل لثميو ('!«كلذك هسناجي امو هبولقم نآكو الإ توص .

 مزتلي مش الق ءصن ٠ ,سّق لاعفألابهل لثميف هسناجي امو دق قَد

 دوسللا ةياكع خم يتتكملاةكقنلا يوتسي هلق لمآ فمات
 امف هجوأ ةدع نم فلتخملا فعاضملا ىلع ديزأ نأ تمزتلا دقو :لوقي

 ًادرطم بولسألا نوكيل دحاو هجو نم بلقتم هنأ ىأرلائداب ىف رهظي

 .55 ص نيعلا باتك عجار (؟)
 .6 ١/ صئاصخلا .ىنج نبا (4)

 ..ا' نس لايللا نع (5)
 اهبولقمو بح ىف لوقلا لصفي ثيح 45 ص ًاضيأ رظناو ةحفصلا سفن قباسلا ردصملا ()

 .غبو بغ ىن ال7 صو عب اهبولقمو بع ىف "1 صو خب اهبوسن - بخ ىف 04 صو عب
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 هغمهو هغدهو هغدثو هقلثو هقلفو هغلفو هخدفو هغدفو هقثف لثم كلذو

 وهف هفالخب ئش عقو نإف ؛دف نم هغدفو ثف نم هغثف تلعج ىناف هفشوو
 .(١!«هدحو هلل لامكلاو وهس

 ءامسألا ىف لصألا وه ىمجعملا ىنعملا نأ ةيرظن هل ميقتست ىكلو
 مسالاو لعفلا نيب قايدشلا قرفي لاعفألا ىف هل تماقتسا امك تافصلاو

 لعفلا نإ» لوقيف أضيأ توصلا ةياكح اهنم لك ىف لصألا نأ ثيح نم
 هلعافب هلاصتا لبق نوكسلاب هيلع فقوي هنوك ىف مسالاك لصألا ىف
 فدو قضسدو دق عضو امل عضاولا نأ كلذ ريرقتو حتف هلعافب لصتا اذإف
 راكع هع ان امسا الو العف نوكت نأ رمألا لوأ ىف امهب دصقي مل

 قد لاق هلعافب قد لصو املف ءرخآ ئش ىأ نع رظنلا عطقب همهوت توصل

 ام ًاريثك اذهلو لجرلا قَد لاق ًامسا نوكي نأب هصيصخت دارأ املو ّلجرلا
 2.29! «ةدحاو بابلا اذه ىف لعفلاو مسإلا ةغيص ىرن

 لوقيف توصلا ةياكحو تافصلا نيب ةقالعلا حضوي رخآ عضوم ىفو

 ىلع لدت هنأ اهيف مظانلا مهوتي فورح مظن ىهف ةفصلا ةياكح افأوو»

 ةدشلا وأ ميخرتلاو نيللا نم فورحلا كلت ىف ام رابتعاب ئش ةفص
 'رودم ىأ ململم ىهو .. فرخزم ىأ نِمَنُم ئش ًالثم مهلوقك ميخفتلاو
 'ةأرما مهلوقكو ..برطضملا ئشلا ةواخرل باجنبح مهلوقو عمتجم مومضم
 ةياكحب ةفصلا ةياكح انه تسبتلا امبرو اهمحل اهيلع جرجرتي ىأ ةجارجر
 لفسلل سلبلاو. ةايلاوا تدعلا اسلل للسلسلا دعت ., توسلا

 آل اننع وهو ©"! وفا تروضلل ىسيهلاو. سشنلا ةيدبط ةسوسرولاو .  .ىللا

 ةيتوصلا تافصلا ىلإ افإو .بسحف توصلل ةيلالدلا ةميقلا ىلإ دنتسي
 .قيقرتلاو ميخفتلاو نيللاو ةدشلا ثيح نم ًاضيأ

 )١( ص لايللا رس ؟١.
 )١( .ةحفصلا سفن قباسلا ردصملا

 )"( ص قباسلا ردصملا ١".

 - ؟امق ا



 هنأل فعاضملاب أدتبا دقف ةداملا لخاد تاقنشملا بيترت ثيح نم اامأ
 دجيملاذإف.زومهملامث ؛ ىئايلا مث ىواولا فوجألا هيأر ىف لاصألا

 مدختسا امك ءزومهملا ركذ فوجألا نكي مل اذاو ,فوجألا ركذ فعءعاخقلملا

 : هدلب < ه . دلي حد عضوم - ع : ىهو طيحملا سوماقلا زومر أضيأ
 . عملا عيب + جعجع + مج < جم كيرعتم#<م )01( ا - ْ 5-9

 قفو كلذو «لايللارسو» .همجعم لالخ نم بيرجتلا عضوم اهعنذومت

 :ةيتآلا ئدابملاو لروصألا

 .ىعيبطلا توصلا ةياكح وه ىمجعملا ىنعملا لصأ نأ - 1١

 .فرح ىلإ فرح نم فلتخت ةصاخ ةيلالد ةميق فورحلل نأ - ؟

 ام وأ هبولقُم وأ فعاتضملا وه ةيبرعلا ةملكلا ةينب ىف لصألا نأ - *
 .هيللاع ديز

 لواحي لب ران يرحل نلف ل ا ال ونهو

 نأ ىري وهف ,ىرخألا تاغللا اهل بيجتست ةماع ةيرظن اهنأ ىلع للادي نأ

 اهيف اهريغو ةيسرافلاو ةينانويلاو ةيكرتلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجن الا تداغللا

 ةيعيبط ةرهاظ كلذ ىف ىري وهو ('!ةيبرعلا ىف توصلا ةياكح هبشثي ام
 . سفنلل تناك ىعيبطلا ىنبملا اذه ىلع ةينبم ةغللا تناك املكو» .لوقي
 ةمكحب قيلأ فعاضملا ىلع فرح ةدايز» نأو ('''«قلعأ عبطلابو ,قوشأ
 هنع لودعلا مزل الصأ ملاسلا تلعج ول ذإ هصقن نم نننفتلا ىف عضاولا
 .(4!«ناصقنلا ىلا لامكللا نم

 )١ ص قباسلا ردصملا( 5١17.

 ) )1١.؟2 ض لايللا رس

 .؟80 ص قباسلا ردصملا (17)

 .ةحفصلا سفن قباسلا ردصملا (42)
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 ًامئاد هل ميقتست ال ىبرعلا مجعملا ةدام ىلع ةيرظنلا قيبطت دنع نكلو

 ىتلاو ىمجعملا ىنعملل ةاون توصلا ةياكح نم ذختي انيأر امكوهف
 تاقتشملا عيمج در لواحي مث هيلع ديزي امو هبولقمو فعاضملا ىف ققحتت

 لبق ىتأت ةيسحلا تالالدلا نأ ساسأ ىلع ةيلصألا ةلالدلا هذه ىلإ

 مجاعملا نم اهعمج ةريزغ ةيمجعم ةدام ىلع دمتعي وهو ةدرجملا تالالدلا

 .لوقي (ب أ) ةدام ىف ًالثم هارتف طيخملا سوماقلا نم ةضاخبو ةيبرعلا

 توص ةياكح وهو ؛ةكرح ئشلابأ :ىناعملا هذه لوأ نأ ىدنعو»

 بّقو .هضكر توصل ْفَحو سرفلا ودعل ْبَّخو حرفا ةكوح فهو به هوحنو

 نم يهنأ ريسللالأ ءاملا عرج توصل ُبَعَو ؛لحفلا بان توصل

 بهات ضلال بهأ اضيأ اهو ايه زمألاو عاتملا اَّبَع وحنو ,ةكرحلا ىنعم

 ءاج «قاتشا هنطو ىلاو ة ةلمحب مزه بأ ليق ىنعملا اذه نمو .ءدعتسا ىأ

 هتمعو هتمأو ةمح محو هبا بأ وحنو .برحلا ىف ةلمحلل ءويهتلا بولا

 ةنورقما ةكرحلا ينعم نم هنأ لوقت نأ كلو  دصقلا ىنعم نم لكلا بألاو
 وت ل مل ا وشعي ام مظعأ ئش برعلا دنع وه ذإ .قايتشالاب

 ىرطق اخ ةيسرافلاب وهو .ءاملا ىنعمب بايالا ا ءاج قايتشالاو دصقلا

 ' امب هوركملا هيمست نمف بارسلا ىلع هقالطا امأو ءبآ ىنعأ ىبرعلا ظفللا
 ْ .(١!«تاب ىأ مان مهلوقك بحتسي

 ليوأتلاب لواحي ةمجعم داوم ةيقب ىف قايدشلا ىضمي وحنلا اذه ىلع
 اذه ىلإ تاقتشملاو داوملا ضعب عجري نأ ىرخأ ةرات ضارتفالابو ةرات

 كلذ نع زجعي ًانايحأ هنكلو .توصلا ةياكح ىلع لدي امم كاذ وأ لصألا

 دجي الف توصلا ةلالدب ىمجعملا ىنعملا طبر ًادهاج لواحي بح ةدام ىفف

 "!«قاطي ال طيلختو قاش كبر ةداملا هذه ىف» لوقيف كلذ ىلإ ًاليبس

 . ص قباسلا ردصملا )01(

 :78: ص قباسلا ندصملا (؟)



 نأ اييفنتسا :هجوأ هيف كلذ هيحأو هيخ ىناعملا لوأ نأ ىدنعو» لوقي مث

 ...ةييلقلا ةبح نم نوكينأ ىئاقلاو قاعشا ىأ بأ ىئنعم ىلإ هب عجرت
 ةبح نم عبارلاو ..همظعم ىأ ءاملا بابح ىنعم نم نوكي نأ ثلاشلاو
 .(١١!ءاهوحنو ةطنحلا

 همجعم دادعإ ىف قايدشلا هلذب ىذلا مخضلا دهجلا نم مغرلا ىلعو
 ىتلا تايرظنلا ةسيرف عقو هنإف توصلا ةياكح ةيرظن قفو «لايللا رس»

 ىوغللا ركفلا ىلع ترطيس ىتلاو اهلصأو ةغللا ةأشن ىف ثحبت تن
 عسوأ نم ةعيبطلا تاوصأ ةاكاحم ةيرظن تناكو ؟'!رشع عساتلا نرقلا ىف
 ىوغللا ثارتلا ىف ةيرظنلا هذه دوجو نأ كش الو ذئنيح ًاراشتنا تايرظنلا

 راشتنالا ةعساو تناك اهنأ ودبيو ءاهب قايدشلا ناميإ نم ىوق دق ىبرعلا
 ماكتحالاب اورهتشا نيذلا ةلزتعملا ثارت ىف ددرت تذخأ اهنأ ىتح اضيأ
 ناميلس نب دابع نأ (ه١١9 ت) ىطويسلا ىوري .هقطنمو لقعلا ىلإ

 ةيعيبط ةبسانم هلولدمو ظفللا نيب نأ ىري ناك ةلزتعملا نم ىرميسلا
 ناكو .كاذ وأ ىنعملا اذه ءازا كلت وأ ةظفللا هذه عضي نأ عضاوملل ةلماح

 وهو «غاغذا» ىمسي ام لئسف هتاوصأ نم ظفللا ىنعم فرعي هنأ لوقي
 .(5) رجحلا هارأو أديدش أسبي هيف دجأ لاقف رجحلا ةيسرافلاب

 ملاعلا ناكو ةيفسلف ءارآب نييبروألا دنع تحلست ةيرظنلا هذه نكلو

 ىرغللا ليلدلاناكو:,؟!اهدنع نيعفنادملا دشأ نم 116:06: ردره ىناملألا

 وه برغلا وأ قرشلا ىف ءاوس ةيرظنلا هذه باحضأ همدق ىئذلا ديحولا

 اهيلع قلطأ ىتلاو لبق نم اهيلإ انرشأ ىتلا تاملكلا نم ةعومجم دوجو

 . "4 - ”8 ص قباسلا ردصملا(١)
 :اضيأ رظناو .27 - 74 ص ص ةغللا ,«سيردنف» عجار (1)

 [«مطامصك, 0م. ن1. 2. 49.
 .2ا/ ١/ رهزملا .ىطويسلا ()

 (4) [هطنمك 0م. (ن1(., 2.151 - 3
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 امهنيب تامينوفلا نم ةعومجم نع ةرابع اهل فيرعت طسبأ ىف ةملكلاف
 ىنعمو كداب ةقفالع اع ئرخأ ةملك ىف تاّيئوفلا نيبو ير ا ا

 «ةةنسل وق

 ىف ىرخألا تامينوفلا عم كرتشي مينوف ىه (مان) لعفلا ىف نونلااق
 لعفلا اذه لعجي تقولا تاذ ىفو لعفلا اذهل ىحالطصالا لولاملا .ديدحت
 انلدبتسا ام اذإ ةميقلا هذه حضتتو (ماص)وأ(ماق) لثم لعف نع انفلتخم
 مينوفب (م (ماق) ىف فاكلا مينوف لدبعست نأك رخآب لئعفلا تامينونف هحأ
 وأ ©هدوههدة5[2 تماوصلا كلذ ىف ىوتسيو (ماع) لعفلا حبصيف .نيعلا

 مسا نيبو هنيب قرفي ىثالثلا ريغ نم لعافلا مساف 770615 تئااوصلا
 لسرُم لثم ىناثلا ىف ةحتفلاو لوألا ىف : ةرسكلا وه دحاو مينوفب لوعقملا

 سمغو رمغو دمغو مهو م ىف نيغلا مينوف نأ اذه ىنعمو للسرمو
 رتسلا ىلع لدي ىأ ةصاخ ةيلالد ةميق هل سيل منغو لمغو طمغو ضمغو

 هذهل ىمجعملا ىنعملا وه اذه ناك اذإو ''!قايدشلا بهذ امك ةيطنغتلاو
 كلذ ىف لضفلا سيلف ًاعيمج اهيف ققحتتو هيف كرتشت يتلا تاسلكلا
 نم هريغ عم مينوفلا اذه كارتشا ىف امنإو ًاعيمج اهيف نيغلا ددوجول
 مالا اهنم ةملك لكل حبصي ثيحب ىرخألا تامبينوقلا
 ناكم اهنم لك لامعتسا حص الإو ةيطغتلاو رتسلا ىنعم راطإ ىف

 قرف وهو فيسلاب هرمغو ءاملاب هدمغ ًالثم لوقنف دحاو قايس ىف ىزرخألا
 .ةدح ىلع ةملك لك تانوكم ىلإ عجري ,ىلالد

 هيتوص حمالمو تامس اهل تاوصأ ىه امي تامينوفلا نإف كلذ عصو
 نأ الإ ,تافصلا نم كلذ ريغو ةواخرلاو ةدشلاو سمهلاو رهجلا لثم ةزيمت
 صئاصخ ىمه افنإو .ًاضيأ ىنعم اهل سيل ةيتوصلا حمالملاو تافصلاا هذه
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 تامينوف ةدع هباشتت نأ نم عنمي ال اذهو رخآلا نع مينوف لك زيه ةيتوص
 ىنعملا هباشت ىلإ ىدؤت نأ نكمي ال اهريغ عم اهنكلو ,تاغل ةدع ىف
 .قايدشلا كلذ ىلا بهذ امك اهنأ

 يي فام ع دع از كوسنلاو 813 لاوأ اذه ىلا فاضي

 كيرحت نع ةلوئسملا ىه ةيزمرلا ةقالعلا هذهو ١١ ة1:طزئدنهعوو ةيطابتعا

 ةراشإلا بناجب ءًافلس هيلإ انرشأ اميف 00020:ةانهه ةيشماهلا تالالدلا
 الا رع طع ةنلعلل ةيسنلاو رعزلا نأ كيع حس ةيلكلل نسمملا ىعملا ىلا
 زمر ىأ لمعي امك لمعت ىهو اهقطن نكمي ى تلا ةيلقعلا تاراشإلا نما عون
 درجم ةملكلا نوكت ال كلذبو :موهفملا وأ ةروصلا هاعدتساهشيح نم رخآ

 ءايشأل زمر ةغللا نبال ةبسنلاب ىه امنإو ةعيبطلا توص ةياكح وأ ديلقت

 .لاح ىأب اهتاوصأ ىف لثمتت نأ نكمي ال تاربخو تاروصتو
 بناجلال ثميوهو«لايللارس» قايدشلا باتكلئراقلانأ ريغ

 نم هسفن كلمي نأ عيطتسي ال ىمجعملا ىنعملا ىف هتيرظنل ىقيبطتلا
 عمجو مجهملا اذه دادعإ ىف لجرلا هلذب ىذلا بوؤدلا دهجلاب باجعإلا

 ةرتفلا لعلو قيبطتلا زيح ىلإ رظنلا زيح نم هتيرظن جرخي ىكل هتدام
 .هيجوت نع ريبك دح ىلإ ةلوئسم ىمجعملا اذه اهشاع ىتلا ةيخيراتلا
 ' ىقبي نكلو اهنع مهولا عانق ةغللا ملع فشك ىتلا ةهجولا هذه هدهج
 ىف ًايلج رهظي ىذلاو مويلا مجاعملا لمع ىف هاقلن نأ لق دهج قايدشلل
 نم ىناثلا مسقلا ىف هلوانتنس ام وهو مجاعملا ةعانص نفل قيقدلا هروصت
 .ثحبلا اذه

 (2) امانتعيمأ6 220 10010107, 0م. (ن16., 28.130 - 3.
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 مجعملا ةعانص نفو قايدشلا - "

 مجاعملا ملعل ىقيبطتلا عرفلا وهو [.عنءمع,2م1إل مجاعملا ةعانص نبق
 اهيلع موقت ىتلا لوصألاو ئدابملا وه نفلا اذه عوضومو [.ع»:ءهااه5'
 تاقتشملاو 531:65 لخادملا بيترتو ةداملا عمج ثيح نم مجاعملا ةعاانص
 ا“ فدهلاو همجحو هعضصو دارملا مجعملا ءوض ىف كلذو اهح-حرشو

 مجعم لوأف ىبرعلا ثارتلا ىف ةقيرعلا نونفلا نم مجعملا ةعانص نفزو
 دق (ه1/6١ ت) دمحأ نب ليلخلل «نيعلا» مجعم وه ةيبرعلا ةغللا هنتفرع
 مجاعملا ىف فيلأتلا هدعب ىلاوت مث ماع فلأ نم رثكأ هعضو ىلع ىّضم

 نم ةيبرعلا مجاعملا ةسارد - نيقرشتسمو برع - نيثدحملا نم ريثك كواح
 ىلع ترواعت ىتلا ةفلتخملا سرادملاو اهعاوتأو افروطتو اهتأشن تبيح
 مجاعملا ىلإ اهتعانص نفو ةيبرعلا مجاعملا رثأ دتما دقل لب ''!اهتعاتص
 مجاعملا هذهل قايدشلا سراف دمعأ ةشارو نكلو "اهب ثزثأتو ةيئدروألا
 ىف ةزرابلا تامالعلا ىدحا دعت «طيحملاسرماقلل» هتسارد ةصاخيو

 ةءارق سوماقلا اذه ىلع قايدشلا فكع دقف .ىبرعلا مجعملا ةسارد ختيرات
 ًاريثك اهيف عمج ةقيقد ةسارد هسرد مث نمو هرهظتسي داك ىتح ًاصحقو

 ))١( 2عان569, 0م. (011., 2. 198 - 7 عجار -
 ١74 - ١178. ص برعلا مالك .اظاظ نسح .د ًأضيأ رظنااو

 راصن نيسح روتكدلا اهبتك ىتلا ةميقلا ةساردلا رظنا .هروطتو ىبرعلا مجعملا ةأشن لوح ) ١(
 ةيناثلا ط .رصم ةعبطم .ةرهاقلا «هروطتو هتأشن ىبرعلا مجعملا» :ناونعب نيريبك نيئزبج ىف
 نوج ىزيلجنالا قرشتسملا ةسارد ةيبرعلا مجاعملا لوح تماق ىتلا تاساردلا مهأ نمو . ١١ ةال
 - 11393000, ى جطزع ]عزت عم عىل, آع10 عال 1965.:هباتك ةمدقم رظنا .دوياه

 - 113398000, 0م. 011. ©. 127 - :رظنا (')
 ,ةيبرعلا ةضهنلا راد ,توريب .يبرعلا يمجعملا ثارتلا ةساردل ةمدقم :انباتك اضيأ رظنااو

 . ١ ةة4
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 هذه ةرمث تناكو .ةدقانو ةيشحمو ةحراش هلوح تراد ىنلا بتكلا نم

 نيسح .دلوقي امك دعي ىذلا «سوماقلا ىلع سوساجلا» هباتك ةساردلا

 اذه ايانث ىفو !١١طيحملا سوماقلا تدقن ىتلا بتكلا نسحأ نم راصن

 سوساجلا هباعك لعج ا قماع ةيبرعلا معاعملا قايدُملا ضرعت دقنلا
 اهدقنو ىرخألا ةيبرعلا مجاعملا ةسارد ىلإ سوماقلا دقن دودح زواجتي

 اهباحصأو ةيبرعلا مجاعملا نع تامولعملاب ةينغ ةعوسوم باتكلا ءاجن
 .اهبويعو اهصئاصخو

 ثارتلاب عساولا هملعو ةيقيقحلا قايدشلا ةبهوم رهظت باتكلا اذه ىفو

 ىبرعلا مجعملا هيلع نوكي نأ ىغبني امل هروصت رهظي امك :ىبرعلا ىوغللا
 سرمتملا ريبخلا عقوم نم ةقيقحلا ىف بتكي نفلا اذه ىف بتكي امدنع وهو

 خم ايقريبغ ىف وأ ةييرغلا ىف ءاوس اهعضو قرطو اهعاونأو مجاعملاب

 ىذلا ةمجرتلا ىف هلمعو هتاناعم رامث ضعب ىه ةربخلا هذهو ,تاغللا

 مجرتي ىتلا ىرخألا تاغللا ىف مجاعملا نم ريثك ىلع عالطالا ىلإ هعفد

 كل لوقأ» لوقي هاناعملا هذه هتارابع ضعب روصتو اهيلإ لقني وأ اهنع

 هذه بتكاف مجعلا مالك نم ةمجرتلا هركأ ىنأ وه كنع همتكأ الو قحلا

 ْ .''!«ةمجرتلا باذع نم.ًاصلخت لوصفلا

 دج ىقيبطتلاو ىرظنلا هيقشب مجاعملا ملعل قايدشلا نوصت نكلو

 صيخلت هيف داعأ ىذلا «لايللا رس» و «سوساجلا» هيباتك نيب اعزوم

 ىلإ انرشأ امك ىمجعملا ىنعملا ىف هتيرظن هيف حرش امك سوماقلل هدقن
 رسو» هباتك ةمدقم انينثتسا اذإف .ثحبلا اذه نم لوألا مسقلا ىف كلذ

 هروصت امك مجعملا ةعانص نف ىلإ صلخي باتكلا اذه اندجو «لايللا

 سوماقلل هدقن اهعدوأ ىتلا ةيرظنلا هتاظحالم ىلإ ةفاضإلاب قايدشلا

 5 رت يتاقولا 0
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 ىف لايللا رس ىلإ ريشي ناك ام ًاريثك كلذل .سوساجلا ةباتك ىف .طيحملا
 جلا

 مل هروصت نم ذختي هارن طيحملا سوماقلل هدقن ىف ىلوألا ةلهولا ذانهو
 نم هريغو مجعملا اذه ىلع مكحلل ًارايعم مجعملا هيلع نوكي نأ ,ىغبني
 مامألل سوماقلا فيراعت ىف تيأر امل ىنإف ,دعبو» لوقي ةيبرعلا ممجاعملا
 اماهياوًازاجيإو ًاماهباو اروصق ىدابازو ريفلا نيدلا دجم ىضاقلا

 ىف بصنو ةعجارملا ىف بعت ىلإ جوحم هيف اهتاقتشمو لاعفألا بيقرتو
 نم باتكلا اذه ىف نيبأ نأ تببحا هنع نوضار هيف نووار سانلاو ةنعلاطملا

 ىف باتك فيلأت ىلع اذه انرصع ىف ةيبرعلا لهأ صخي ام باابسألا
 اهلمعتسا ىتلا ظافلألل الماش فيراعتلا حضاو بيترتلا لهس نوكبي ةغللا

 نيب دئاوفلا ىناد ىبتجملا لهس فيلأتلاب رهتشا نم لكو باتكلاو «ءايدألا
 .'')« دصاقملا ىفاو ةةرئايعلا

 مجعملا ىف اهرفاوت ةرورض قايدشلا ىري ىتلا رصانعلا نأ اذه ىتغمو
 :ىلي اميف لثمتت دوشنملا ىبرعلا

 اهروصع يق ةيبرعلا كافل الما مجعملا نوكي نأ ىأ لومشلا--١

 فيلأتلاب رهتشا نم لكو ءارعشلاو باتكلا ةغل ىف لثمتت امك ةفنلتخملا

 .رصع نود رصع ىلع ةروصقم تسيلو

 .هتاقتشمو مجعملا داوم بيترت ةلوهس - ؟

 .ىمجعملا ىنعملا حرشو فيرعت حوضو -

 سوماقلا دقن ىف قايدشلا ذخأ لوصألاو .ئدابملا هذه نم ىده ىلسعو
 .ةماع ةيبرعلا مجاعملاو .ةصاخ ظيحملا

 .45 نع سوساجلا رظنا ( 9
 6 تا نع نسرساتلا
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 دصقلا ىلع - لوقي امك - ًاصيرح ناك قايدشلا نأ نم مغرلا ىلعو
 نيرشعو ةعبرأ تغلب ىتح تدتما سوماقلل هتاداقتنا نإف ١١2دقنلا ىف

 .لبق نم انرشأ امك «لايللا رس»:هباتك ةمدقم ىف ًايفاو ًاصيخلت

 ةيبرعلا مجاعملا ىلع قايدشلا ذخآم نأ انل نيبتي صيخلتلا اذه نمو
 :ىلي اميف لثمتت طيحملا سوماقلا اهتمدقم ىفو

 ةغللا راوطأ لثمت ةيوغل ةدام ىلع ىبرعلا مجعملالامتشا مدع - ١
 .ةفلتخملا اهروصعو ةيبرعلا

 .ىمجعملا ىنعملا حرش ىف حوضولا مدعو ماهبإلا - "

 لصأ ركذ مدعو ةدحاولا ةداملا لخاد تاقتشملا بيترتءوس - ”

 .ةداملا سأر ىلع تاقتشملا

 اهيف عقو ةريثك ءاطخأل ةلثمأ ركذي ذخأف عّرفيو لّصفي نأ رثآ هنكلو
 هذه نكلو ,ةيبرعلا مجاعملا باحصأ نم هريغو طيحملا سوماقلا بحاص
 .ةقباسلا ةثالثلا رومألا نم دحاوب ةياهنلا ىف لصتت ءاطخألا

 نأل ةحضاو ةيمهأ ةداملا لخاد تاقتشملا بيترت أدبمل ىطعي هنأ ريغ

 :امه ناماه ناضرغ اهب ققحتي هدنع بيترتلا ةيلمع

 :دارملا نتغملا ىلا لوصرلا ةعريسح 1

 .'''اهصئاصخ نايبو ةيبرعلا ىف عضولا رس ىلع فوقولا - ؟

 ماهم نم تسيل اهنأل هذه «عضولا رسو» ةلأسم نع انزواجت اذإف
 ئدابم ةعبرأ ىلع بصني قايدشلا مامتها نأ اندجو .اهفادهأ وأ مجاعملا

 + نض ىراشنلا رولا 5)
 / - / ص قباسلا ردصملا )١(
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 اذه مامتها روحم ىه لب ؛مجاعملا ةعاتص نف يقةيماسأ تاعرضوم وأ
 :ىهو هلوصأو نفلا

 بعلي داق خه
 مالا

 .ةدام لك لخاد تاقتشملا بيت درت - 7”

 ,(١!ىمجفملا نا 5

 ىتح ةفلتخملا قايدشلا تاباتك ىف.تعزوتو تلخادت تاعوضؤم ىعو
 لكل ؤايغتنس ىلي اهيفو «لاينللا رسش» و «نسؤساخلا» هيباتتك لخاد"
 .هيلإ زاشملا ٍبيتزعلا:قفو اهنم عوضوم

 : مجعملا ةذام - - وأ

 اقبيقزكو قسيت موق ىتلا ظافلألا مجعملا ةدامب دصقنو: 1
 ظ ضرغلل ًانعَبت مجعم ىلإ مجعم نم فلتخت ةداملا هذهو ءاهتالالد حرشو
 فالّتخاب َتَقلَتْخاَو مجاعملا عاونأ تددعت كلذلو هلجأ نم عضوي ىذلا
 ع 10م6 1)1ء00022165ةيعوسوملا مجاعملا كانهف اهنم فدهلاو اهتدام
 ةيقاقتشالاةيخبراعلا مجاعملاو ]118115 1016016825165 هي ةيوغللا مجاعملا و
 5؟نمءطعم 71( ةينآلا) ةيفصولا مجاعملا و 1115161 عدل 31:0 8702010 عاعمل
 ' وأ تالامعتسالا نيم ةددحم ةرئاد لوانت دق ىتلا ةّماغلاو ةصاخلا مِجاعملاو
 يووم سيح او اجا تيك ص ةماع راو
 ْ (5) تاعملا مجاعم وأ ةعوضوم لا مجاعملاو 0

 لوأ وه ةغللا ئئاتثلاةجعملا ( (ظاظ ةسح روتكدلا انذاتسأ ىرفز

 - 2عان518, 0م. 1, 2. 0 عجاج 03
.3 - 198 .22 ,.1510 (2) 

 .١؟7- ١74 ص «برعلا مالك» اظاظ نع ه اضيأ رظناو

 + يقل هع



 ال ةيموقلا هتغلب ملكتملا نأ لصألا ذإ ةيناسنإلا خيرات ىف ًاروهظ مجاعملا

 ةفرعم ىلإ جاتحي دق 5 .ام ةملك ىنعم نايب وأ ظفل حرش ىلإ جاتحي

 نم ةغللا ىئانثلا مجعملا ناك كلذلو ,ةيموقلا هتغل ريغ ةغل ىف ظفل ىنعم

 ىف ةصاخبو ةميدقلاتاراضحلاىف اهيلعرثع ىتلامجاعملامدقأ
 ريكفتلل رخآ ببس كلذ دعب ىتأي مث .١!ةيداكألاو ةيرموشلا نيتراضحلا

 ةغللا تالالد حرشت ىتلا مجاعملا ىأ ,ةغللا ىداحالا مجعملا عضو ىف
 لخاد ةبيرغلاو أ ةرداتلا تالامغتسالل ةبسنلاب ةصاخو اهئانبأل ةيموقلا

 ثروي امك.ليج ىلا ليج نم ثروت ام ةداعةغللا نأل :ةيموقلا ةغللا
 دق ىتلا ةليوطلا ةريسملا لالخو.ةغللا هذهل ىراضحلاو ىركفلا ثارتلا ةيقب

 نم وأ لامعتسالا نم تاملكلا ضعب ىفتخت نأ ثدحي ءام ةغل اهعطقت

 ام يلع ءانبألا علطي امدنعو .ةريثك بابسأل ةغللا هذهب نيملكتملا ةركاذ

 وعدت كلذلو ءاهلولدم نومهفي ال عونلا اذه نم ًاظافلأ نودجي ءابآلا هفلخ
 نأ كلذ ىلإ فاضي .ظافلألا هذه لثم حرشي مجعم عضو ىلإ ةجاحلا
 ةيظفللا ةورثلا تادرفم نم ادودحم ًاددع الإ بعوتست ال ةغللا نبا ةركاذ

 هتغل ىف ةلمعتسم تاملك ةءارقلا وأ عامسلا دنع فداصي نأ ًابيرغ سيلف

 1 .حوضوو ةقدب اهانعم فرعي ال

 .ةفيظو لصألا ىف تناك مجعملل ةيساسألا ةفيظولا نأ اذه ىنعمو

 ىف ةظفلب ةغل نم هظفل لباقم نايبل اما ىهو ةيلمع تاجاح اهيلإا تعد

 ظفح» أدبم نكي ملو ةيموقلا ةغللا ىف هظفل ةلالد حرش وأ .ىرخأ ةغل
 ةيبرعلا ةغللا ءاملع روصت نكلو .مجاعملا عضول لوألا عفادلا وه «ةغللا

 ةيخيرات بابسأل «لامعتسالا» ةفيظو ىلع« ظفحلا» ةفيظو بلغ ءامدقلا

 ًايوحنو ًايفرصو ًايتوص ةيبرعلا ةغللا ةيقنت أدبم ىف صخلتت ةيوغلو
 نم »اوس برعلا ريغ نم اهب نيملكشملا ةنسلا ىلع اهباصأ امن ايمجعمر

 ١١7 ص قباسلا عجرملا اظاظ سح د(١)

 ؟4



 وأ ديدجلا نيدلا ةغل ىلإ اوعلطتو ىمالسإلا حتفلا ةيشع مالسإلا ااولخد

 صرح كلذلو ,ةديدجلاةطلسلا ةغل ىلإ اوجلطتو مهنيد ىلع اوللظ نم
 مجعملا ةدام نوكت نأ ىلع ةيقنتلا أدبمل ًاقيبطت ةيب ررعلا مجاعملا ءااملع

 نود صلخلابرعلا هلمعتسا امث ىأ ةيبارعإ ةيبرع ظافلألا نم ىببرعلا

 ىف صلخلا برعلا هب قطنت مل لامعتسا لك اوردهأ مث نمو :مهدريغ
 نرقلا ةياهن ىلإ ىداوبلا ىفو ىرجهلا ىناشلا نرقلا ةياهن ىلإ رضااوخلا
 ْ .١2!جاجتحالاب ةيبرعلا ءاملع دنع فرع اميف جعبارلا

 عم تغلب دق ةغللا هذه نأ ظحلي ةيبرعلا ةغللا روطتل عيتتملا نكللو

 ةراضحلا هيف تغلب ىذلا تقولا ىف اهو ةمق ىرجهلا عبارلا نرقلا ةاياهن
 هذه لاوط ةيبرعلا تتاكو ءاهتورذ بادآو نونفو مولع نم ةيمالسإلا
 ةباقرلا مغر بنج ىلإ ًابنج هعم ريستو ىراضحلا روطتلا بكاوت نرورقلا
 ظافلألا نم ةلئاه ةروث تفلخف ,ةغللا ءاملع اهضرف ىتلا ةمراصلا

 لامو ةيركفو ةيسايس مولع نم ةايحلا ىحاون ىتش ىف تاحلطصللو

 كلذ ىلع ءانيوةيليكشتلاوةيلوقلانونفلاب كيهان ةراجتو ةررادإو

 :نيتريبك نيتعومجم ىلإ ةيبرعلا ةغللا تادرفم مسقن نأ عيظتسن

 ىف ةلثمتملا ةيودبلا ةيبرعلا تادرفملا ىف لثمتتو ىلوألا ةعومجملا - ١

 تاذ ةيوغل لئاسر ةروص ىف ةاورلا اهعمج ىتلاو ىلهاجلا رعشلا ةغل
 ' ةلصتملاتادرفملا نع تعمج ىتلا لئاسرلا لثم ةددحم تاعوضري

 بيرغو ةردانلا تادرفملاو ناسنإلا قلخو تارشحلاو تابنلاو ناويسحلاب

 ديصرلال ثميكلذلكو!''اهريغونأرقلاتاغلوثيدحلاونآر قبلا
 رداضو ىلعاجلا سعلا نق لمعتست تللاكامف ةيوزرعلل ىكيسالكلا
 .ماللسمإلا

 :رظنا ىبرعلا مجعملا ةدام ىلع ةيرظنلا هذه راثآ لوح ) ١(

 .ةيناثلا .ط ١548 -- .١8 ص ةيبرعلا ىف دلوملا .ليلخ ىملنح

 .اهدعب امو "8 ص هروطتو هتأشن ىبرعلا مجعملا .راصن :. + .د مجار (؟ ١)



 ةيملعلا تاحلطصملاو تادرفملا ىف لثمتتو ةيناثلا ةعومجملا- ؟

 ىلإ ةوادبلا نم ةيبرعلا ةايحلا روطت عم رهظت تذخأ ىتلا ةيراضحلاو
 .ءاوسلا ىلع ةصاخلاو ةماعلا تائيب ىف تعاشو ةراضحلا

 ةمخضلا ةيوغللا ةداملا هذه ميظنت ىف مجاعملا ءاملع أدب امدنع نكلو
 عضج ىلع مهدهج بصنأ مث نمو ةغللا ةيقنت أدبم مهناهذأ ىلع رطيس

 (ه517ت) ىرهوجلا ةيمست لعلو تادرفملا نم ىلوألا ةعومجملا ميظنتو

 .ًادبملا اذه ةرطيس راثآ نم قاب رثأ حاحصلاب همجعم

 ةيناثلا ةعومجملا نم ًاتباث ًافقوم مجاعملا ءاملعو نويوغللا ذخأ كلذبو

 تناك امك ةغللا نم ىحلا ءزجلا ةقيقحلا ىف لثت تناك ىتلا تادرفملا نم

 دئاسلا هاجتإلا ناكو ةيبرعلا ىف ةيظفللا ةورثلا نم ريسي ريغ ًاءزج لثق
 مل ظافلأ اهنأ رابتعاب مهمجاعم نم تادرفملا هذه داعبتسا وه مهنيب

 ىوس ذشي ملو برعلاهتلمعتسا ام سيلو صلخلا برعلا اهلمعتسي
 همجعم ىف ظافلألا هذه ضعب لاخدإ لواح ىذلا طيحملا سوماقلا بحاص
 ةميدقلا ةيبرعلا مجاعملا تحبصأ اذكهو .داقنلا ةنسلأ نم ملسي مل هنكلو
 , ضعب تبرستو ثدح اذاو ةيبرعلا هتغلب ىذلا ىوغللا ومنلا ةقيقح لشمال

 وأ «دلوم» ةملكب ةباقرلا اهتدراط مجاعملا ىلإ ىناثلا عونلا نم ظافلألا

 ميدقلا ىمجعملا دقنلا رادم حبصأ مث نمو «برعلا مالك نم تسيل»

 مجعملا ةدامب ةداع لصتي اميف رودي ؛ةيديلقتلا تائيبلا ىف ثيدحلا ضعبو
 .اهتلاصأ مدع وأ تاملكلا ةلاصأ لوح ىبرعلا

 سحأ امدنع ثيدحلا رصعلا علطم ىتح لاونملا اذه ىلع رمألا لظ دقو

 ىتلاةغللال ثميالىبرعلاىوغللامجعملانأب ةيبرعلابنوملكتملا
 ىف مهتبغرو ةثيدحلا ةيبرغلا ةراضحلاب مهلاصتا نا امك ءاهنومدختسي
 اهريغو تاودألاو سبلملاو لكأملاو بادآلاو نونفلاو مولعلا ىف اهترياسم
 تاملكلا نم ضيفلا اذه مهنع عفدي ديدج مجعم ىلإ مهتجاحب مهترعشا
 كلذلو .ةثيدحلا ةراضحلا هذه ةروص ىف ةيبرعلا وزغي ذخا ىذلا ةيبنجالا
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 نامزلا دودح تزواجت ةديدج ةرظن ةيبرعلا تادرفملا ىلإ نورظني وح
 كلت تلمشف ميدقلا ىبرعلا مجعملا ةدام ىف تمكحت ىتلا سنجلاو نائكملاو
 ىدؤت ةدلوم وأ ةيبرع تالامعتسا نع ًاثحب اهلك ةيبرعلا تادرفملا ةرظنلا
 .ةدفاولا ةراضحلا هذه نم بناوج مهنع

 ىتلا دويقلاو دودحلا اوضفر نيذلا داورلا نم ًادحاو قايدشلا ناكو
 ظفحو جاجتحالا مساب مجعملا ةدام ىلع ءامدقلا ةيبرعلا ءاملع اهعضو
 ةلماش ةرظن مجعملا اهمضي نأ ىغبني ىعلا ةداملا ىلإ رظن مث نمو ةغللا
 ايقف ظفحلاال لامعتسالل ةغللا دعي نأ أضيأ ىغبني مجعملا نأ ىأرو
 ناكم لعجا نأ تيون تنك ىنأ ,هاضترا امل كقفوو هللا كاده ملعأ» هلوقي
 ةيوغللا ظافلألا نم سوماقلا بحاص تاف ام ىلع لمتشي ًادقن ةمتاخلا هذه
 كلذ نم ضرغلاو نيدلوم لاب رعلاو ةيراعلا برعلا نيب اهيف تنزأو ةمدقم عم سيرارك ةسمخ وحن اهنم تعمج تنكو ةحيصفلا ةيحالطصإلا
 قدزرفلاو ريرجك ةيبرعلا نم نيعلضتم اوناك ذإ ءالؤه مالكب جاجتحالا
 نيدلوملا نأ اهتلمج نم تانايب ةدع تمقأو مهبا ارضأو سارف ىبأو ىيتتملاو ىرتحبلاو مامت ىبأو ساون ىبأو ىمليدلا راهيمو درب نب راشبو لطخألاو
 ىف اوغلابف ءفيرشلا ثيدحلاو ليزنتلا مهف ىلإ ةليسو ةغللا نأ اودقتعا ههنأل ةيلهاجلا ىف برعلا نم رثكأ اهدعاوق اومزتلاو ةغللا قح اوعار
 صن ىلع مهفوقو مدعل ناك امنإف دعاوقلاو لوصألل ًافلاخم ًائيش اوءاج دق . نودلوملا ناك اذإق طق برعلا لابب رطخي ملرمألا اذهو ,نكمأ ام اهطبض
 مهناف ةيراعلا برعلا فالخب .ههيرشت ىلع قيودا اوناك مهنأل وأ ءهيف
 13! .برخاعملل زجي مل نيمدقتملا برعلل زاج ام ليق اذهلو هالابملا مدعل لوصألا كلت اوقلاخ

 هدقع باب ىف ىنج نبا هلاق نأ قبس ام ام ةروصب دكؤي انه قايدشلاو

 قا. ىوييساللا



 اهيلإ نوعجري لوصأ مهل تسيل مهنأل برعلا طالغأ نع صئاصخلا ىف

 هب نوقطني ام ىلع مهعابط مهب مجهت امنإو اهب نومصتعي نيناوق الو

 نع هب جرخي ثيحب اذه ىف عسوتي قايدشلا نأ الإ (١١دصقلا نع اوغازف
 ةيراعلا برعلا اهيف عقو ىتلا ةيوحنلاو ةيفرصلا دعاوقلا ةفلاخم دودح

 نآل تادرفملا ىوتسم ىلع عضولا قح نيدلوم لا ىطعي ىكل - معزي امك-
 نيدلوملا مالك نأ ءاملعلا لوق امأ» لوقي أطخلا نم مهمصعت نيناوق مهل

 ىف هولاق ام ةياغف نيدلوملا ىنعم اونيبي مل مهنابف هب جتحي ال تادرفملا

 دعب اهنيللا ا هيت باس نطحبم ريغ يبرم هنأ دلرملا

 ايدي تايد نأ سيتا ناموا بارتنر

 .('!«ةغللا بتك نود نم

 نم نيدلوملا نيب ءامدقلاه يف عقو ىذلا طلخلاب انه رعشي قايدشلاو

 تاغللا لك ىف ةرهاظ وه ثيح نم ديلوتلا نيبو ةيرشب ةعامج مه ثيح
 كلذلو اهلالدو تادرفملا ىوتسم ىلع ةصاخ ,ىوغللا روطتلاب لصتت

 نكت مل تالامعتسالا ضعب ىلع ءامدقلا اهردصأ ىتلا ماكحألا نإف

 ' ,هريغ نم دلوملا ةفرعمل مهيديأ نيب رداصم دوجو مدعل ةقيقد ًاماكحأ

 :قايدنشلا يرن ابدا ب لوألا نرقلا ىف ةغللا داور ىلع عقي كلذ ىف موللاو

 نرقلا لهأ ىلع بجي ناك» ايصقتسم نكي مل اهتادرفمل مهعمج نأل -

 دعاوقلا نأل مكحلا اذه ىف باوصلا مهبناج دق قايدشلاو ىنج نباو 707 /ا* صئاصخلا )١(

 نأ نيثدحملا ةغللا ءاملع ضعب لاق كلذلو ,سكعلا سيلو ةغللا نبا تالامعتسال ةعبات نيناوقلاو

 ىوحنلا رظتنت ال ةغللا نأل هفيلأت نم ه ءاهتنالا روف لامعتسالل حلاص ريغ حبصي دق وحنلا باتك

 هدادعإ قرغتسي ىذلا مجعملا ىف ًاضيأ اولاق كلذ لثمو ٠ . اهل ًاعبت سانلا ملكتيل دعاوق عضي ىتح

 ىتلا رضاحلا انرصع ىف ةصاخو تالالدلاو ظافلألا نم ريثك ريغتت دق مث نمو ةليوط ًاماوعأ

 ةيظفللا ةورثلا ةكرح ىف ًاريطخ ًارود تالجملاو فحصلاو ةيئرملاو ةعومسملا ةعاذإلا هيف بعلت

 ةيوغللا عماجملا ةمهم كلتو ةغللا ءانبأ تالامعتسال ةمئاد ةعباتم كانه نوكت نأ دب ال كلذلو

 .ةغللا نوئشب هينعملا تائيهلا نم اهريغو
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 اورقتسيو ةيدابلا ىف برعلا اودصقي نأ مالسإلا ناكرأ ديشت بقع لوألا
 .(١١!«بيترتلاو نافقتالاو طبضلاب مهتاغل مهنع اونوديو آبعش ًابعش مهبوعشو ةليبق ةليبق مهلتابق

 لوألا يبسلا وه نيدلاو دلوملا نيب طلخلاو عمجلا ةقد مدعو نذإ قيث وتلا
 .جاجتحالا ةيرظنل قايدشلا ضفرل

 | :لوقي امك وهف ىبرعلا مجعملا ةدام ىف راثأ نم ااهيلع بترت امو ةيرظنلا هذه قايدشلا هلجأ نم ضفر ىذلا ىناثلا ببسلا امأ
 .('!«ريعشلا ىف همالك هريو ةغللا ىف هتياور لبقت نأ فاصنإلا نم سيلف ؛ةلاحم ال لبقل ةغللا ىف اباتك فلأ نيدلوملا نم دحأ ناك ول هنأ ىلع ...ةيبرعنلا ىف لصأ اهل سيل ًاظافلأ عرتخي (ءارعشلا نم نيدلوملا ةقبط دصقي) ةنقيطلا ,ذه نم غيلبلا رعاشلا نأ فصنم لقاع لابب رطخي نأ نكمي ال هنأأ»

 ةمئأ اوناك اهيلع اوحلطصا نيذلاو ال فيك .اهنم ًايرورض ًاءزج ليبقلا . اذه نم تراصف» لوقي امك وأ ةغللا ىف اهل لباقم وأ فدارم دوجو ,مدعل تدجو امنإ ءاملعلاو ءارعشلاو باتكلا اهفرع ىتلا ةديدجلا تاد فلام ,ىوغللا روطتلا ةعيبطل كاردإ نم عبنت ةرظن ىهو.مالسإلا ردصو ىلاهاجلا رعشلا ةغل عم ةاواسملا مدق ىلع ىبرعلا مجعملا مرح ىلإ لوخدلا ىف قل اهل ةراضحلا ةغل ىأ .ءاملعلاو ءارعشلاو باتكلا ةغل نأ ىري اذكصو
 .(57« اهولوادت ام اموزل اوري مل ولف تيعرو

 رمز نم اعباق ىسايعلا رصعلا ىق اهراعوزا زوصع يف ةصاخو ةيبرعلا ةايح ىف ترج ىتلا تادرفملا هذه لاخدإ ةرورضب قايدشلا روعش ناككو

 )١( ص قباسلا ردصملا 017١.
 .ص قباسلا ردصملا هيفا



 تاهضتقملل بيجتست ىكل لومشلا ىلإ ىبرعلا مجعملا ةدام ةجاحب

 ةيوبغللا مجاعملا ىف تسكعناو ابروأ ىف اهدهاش ىتلا ةيراضحلاو ةيركفلا

 ةومدلا دودح دنع ددصلا اذه ىف قايدشلا دهج فقي ملو اهيلع علطا ىتلا

 بم ديدعلا عضوب ماقف ليبسلا اذه ىف ةيلمع تاوطخ ذختا لب ةيرظنلا

 مهاظم ضعب نع ريبعتلا ىف اهيلإ جاتحت ةيبرعلا نأ ىأر ىتلا ظافلألا

 اذه ئنم ريخألاو ثلاثلا مسقلا ىف كلذ ىرنس امك ,ةثيدحلا ةراضحلا

 ةكضبلا

 : لخادملا بيترت - ايناث

 هيقب اهتحت عضوتس ىتلا ةيوغللا ةدحولا نع ةرابع وه 8م: لخدملا

 تاغللاو ةيبرعلا ةغللا ىف وهو (١١تاقتشملا وأ ىرخألا ةيوغلا تادحولا

 ةتباثلا ةيساسألا ةينبلا نوكت ىتلا تاوصألا نم ابلاغ نوكتي ةيقاقتشالا

 ةيبرعلا ةغللا ىف نوكتي ام ًابلاغ وهو 200: رذجلا ىأ تاقتشملا تاملكلل

 ةيبرعلا ريغ ىف امأ 2هددههقصاو ةتماص تاوضأ نبع ةنيماسلا تاقللاو

 / .17/0177515 تئاوصو تماوص نم نوكتي دقف

 , ثلماط 2 ءانءدل 5ءوانع00ععىئابفلالا بيترتلاب مجاعملا مزتلت ام ًابلاغو

 . ٠'''اهلك مجعم ا لخادم ىوتسم ىلع وأ دحاولا لخدملا ىوتسم ىلع ءاوس

 ريغ لخدملا بيترت نم ىرخأ ًاقرطو ًاعاونأ تدهش ةيبرعلا مجاعملا نكلو
 .بيترتلا اذه

 ةسارد ىف ذخأي لخادملا بيترت ىف ىلثملا ةقيرطلا قايدشلا ددحي ىكلو

 رم ىلع ةيبرعلا مجاعملاءاملع اهعدتبا ىتلاةفلتخملا بيترتلا قرط

 بيترتلا ةسردمبًالوأ أدبف اهبويعو ةقيرط لك تازيمًانيبم روصعلا

 (ه6١١ ت) دمحأ نب ليلخلا اهلوصأ عضو ىتلا ةسردملا ىهو ىجرخملا

 (1) /2عاتذأاؤ, 0م. ©. 2, 240,
.280 .2 ,15610 (2) 

 ب 1040/5



 قطا زاهج نم اهجراخم اعبت لخادلا بتر امنبح «نيعلا» بادتك ىف
 روصت امك - نيعلا توص وهو قلحلا ىف ًاجرخم اهاصقأب ائددحبم
 تب رتهل ماقتساف ميملا وهو نيتفشلا نم جرخي امب ا يهعتمو
 :ىلاتلا وحنلا ىلع تماوصلا وأ ةبيبرعلا

 لر:-اعضاؤ ظاد ترو ل حز نس ضا - ض نش ح-ك ق- غف حج
 .(١١ى و أ ةليوطلا تاكرحلا وأ نيللاو دملا فورح مث ,م ب فف - ن

 .ًالوأ لخادملا بيترتل ًاساسأ ىجرخملا بيترتلا اذه نم ليلخلا ذخَأ دنقو
 مسق كلذلو .مجعملا ىوتسم ىلع مث دحاولا لخدملا ىوتسم ىلنعومث
 فورحلا هذه نم فرح تحت اهنم باتك لك ةدام عمج ٠ «بتك ىلا همجعم

 أدبف هب أدبي ىذلا فرحلا مساب باتك لك ىمسو ؛قباسلا اهبيترت بمسح
 ]يطل ل هر ا و اهلا باشا نقم انما ع نوطلا بانك

 ىعابرلا مث 7 فيفللا مث لتعمل ىثالثلا مث حيحصلا ىثالثلا مث ىئانتلاب
 .(؟!اهتابولقم عم ىسالمتخلاو

 نبال «ةرهمجلا» مجعمب نيعلا باتك دعب ةسردملا هذهل قايدشلا لثم دئقو
 اهمجاعم ىف ثحبلا نأب ةسردملا هذه ىلع مكحيو (ه 5١" ت) ديرد
 له ردت مل «بقر» ةظفل نع ًالثم ثحبت نأ تدرأ اذا كنأل ًادج بعص

 ئف اهنع ثحبتف «برق» نع هبولقم وأ ار نيف اهنع ثحبتف لصأللا ىه :ة
 2 دعب لوقي مث ةديعب ةفاسم فورحلا هذه نيب امو :«قرب» نع وأ هقاقلا

 ًادروم سانلل عرش اهعضاو نأك كلسملا رعو لهنمو كلهملا رسع اهنم» ٌلكو
 ,مدقو رخأ دق .هنم مهغنمو ًابيرق آاعترم مهل داتراو ؛هنع مهالجو "ابفع
 دعيو :بولقملاو فعاضملاو ىئانثلا نيب نهذلا قرف مجعأف برعي نأ دصقو
 كلذل سيلو .بولطملا عاضف ىسامخلاو ىعابرلاو لتعملاو فيفللاب ركفلا

 01 بيزينلا) ليصقتلا طيلختو بيقرتلا ءونم الإ يس
 ل ض نموساتلا 9
 .560 ص دعا بان أدع ارا

 موي 00



 لثمو اهرخاوأو اهلئاوأ بسح لخادملا بيترت ىلإ كلذ دعب لقتني مث
 ناسللا مث ةسردملا سأر وهو (ه151 ت) ىرهوجلا حاحصب هاجنالا اذهل

 (ه7١٠8 ت) ىدايازوريفلل طيحملا سوماقلا مث (ها/١١ ت) روظنم نبال
 هنأ الإ ىفاوقلا عمج ًاصوصخو بولطملل لهسم» بيترتلا اذه نأ ىريف

 كلذ عم هيفو ...اهينابمو اهعضو رارسأل راومو اهيناعم قسانتل لصاف
 .(ا١!«ةملكلا فرحاب فاحجا

 ةغالبلا ساسأب اهل لّثمو ىئاب فلألا بيترتلا ةسردم ىلإ ىهتني مث
 هذهو (ها/لا/ . ت) ىمويفلل رينملا حابصملاو (ه5758ت) ىرشخمزلل

 تينارت دنع ئلوألا» لوقي ابيترت ثالثلاسرادملا لضفأ هدنعةسردملا

 نود .ظافلألا لئاوأ ةاعارم ىنعأ ؛ىمويفلل حابصملاو ىرشخمزلل ساسألا
 ىذلا وه هرخاوأ ةاعارم نود نم مالكلا بيترت ىنعأ قسنلا اذهف..اه عاوأ
 .('!«عضاولا عضو همكح رهظي

 ةياكح ىف لثمتت - لبق نم انيأر امك - قايدشلا دنع عضاولا ةمكحو
 مظعم نأل “يئابفلألا بيترتلا هليضفتل رخآ ًاببس مدقي هنكلو ,توصلا
 بتر قسنلا اذه ىلعو» لوقي بيترتلا اذه مزتلت ىرخألا تاغللا مجاعم

 " فورح قسن نإف مهتغل بتك جنرفإلاو نايرسلاو نوينامورلاو نوينانويلا
 .'"”«ءايلا فلألا مهدنع ءاجهلا

 جيتزت قرطل ةسارد دعب ىئابفلألا بيترتلا قايدشلاراتخي انكهو
 رس» ىف ىقيبطتلا هلمع ىف مزتلي مث نمو ةيبنجألاو ةيبرعلا مجاعملا
 .بيترتلا اذهب «لايللا

 : تاقتشملا بيترت - اثلاث

 5 6 اهيأ لخدملا تحت تاقتشملاو تاملكلا عضو ىف لثمتيو

 ا موال 1١

 .؟37/ - ؟١ قباسلا ردصملا(؟)

 .؟50 ص قباسلا ردصملا (9)

 دب 174

 أ اا



 ىف تفلتخادق ةميدقلاةيبرعلا مجاعملا تناك اذإو «ًايناث ىتأي -

 نإف هل انضرعو قايدشلا هل ضرع ىذلا وحنلا ىلع لخادم ا بسيت
 -١١( قابدشلا لوقي امك - تاقعشملا تيتشت وأ لا

 دجي نأ ثحابلا ىلع بعصي ثيحب مظعأو دشأ ناك .دحاولا لخدملا| تحت

 تاقتشملاو تاملكلا درس ىف ءامدقلا مجاعملا ءاملع هعبتا ًاحضاو جهنم

 وأ مسالا وأ لعفلا ركذي لخدملا دعب ىمجعملا أدبي .دقف ةدحاولا ةداملا ,لخاد
 ىلع زاجملا مدقي دقو ةيثالثلا لبق ةيعابرلا لاعفألاب أدبي دقو ,ةئفصلا

 ىدعتملا طلتخي دقو .عضوم نم رثكأ ىف قتشملا ركذ رركتي دقو ةقتيقملا
 ةليخدلاو ةبرعملا تاملكلا ركذت دقو .درفملا لبق عمجلا ىتأي دقو ؛ممزالاب
 .لصألا ةيبرعلا لخادملا عم ركذت ًانايحأو ةلقتسم لخادنم ىف

 عمج امهب مت نيذللا جهنملاو ةقيرطلا ىلإ عجزي ميدق ءادلا اذه نأ ودببيو
 لك هظحل امك ,قايدشلا هظحل ام وهو ءمجعم هنم ملسي ملف مجعملا ةدام
 مهدشأ ناك قايدشلا ا ا"'ةيب برعلا مجاعملاةساردل ىدصآت نم
 ظ 1 :لوقي للخلا اذهل ءاصدقتسا

 ًأثيدحو ادق اهعيمج ةغللا بتم ىف للزلا رهّشأو للخلا مظعأ نم نإإ»
 طلخ.اهيشاوحو اهتاقيلعتو اهحورشرو اًنينوتم اهرصتخمو اهلاوطم

 ظلخو :ةيسانتسلاوةبيساساوةيعابلالاعفًألابشيفالعلا لالا ”
 ٠ ىئاتثثلا لبق ىسادسلاو ىساّمخلا لعفلا اهيف تيأر امبرف ءاهتاقنتشم

 ىف هيناغم ىقابو ةداملالوأ ئف لعفلا ئناعم دحأ تيأر وأ ,ىعاسرلاو
 اقاقتشا داوملا رثكأ سوماقلا ىف ىه ىتلا «ضرعو ةدام ىفف ءاههرخآ

 ىتلا ةضراعملا دعب ةلباقملا ىنعمب ىتلا ةضراعملا ىرهوجلار كذب
 لمتحا ,(”دروأ سوماقلا بحاصو ًارطس نيثالثو ةثالشب ةبناجملا ىىتعمب

 0 ص قباسلاردصملا(11)

 .اهدعب امو /47 /7 هروطتو هتأشن ىبرعلا مجعملا ءراصن نيسح .د رظنا (1)
 1133000, 02. ن1[ ., 2. :رظن'او

 .ل م ح ةدام ىف ةروأ فنصقي (9*)

- #5 



 ئشلل ليمحلا ىرتشا ىأ لمتحا مث ةداملا لوأ ىف اهديلقت ىأ ةعينصلا

 حراشلاو «ًارطس نيئالث نم رثكأ اهنيبو اهرخآ ىف دلب ىلإ دلب نم لومحملا
 ةتس وحنب حكن ىنعمب جلتخا دعب كرحت ىنعمب جلتخا سورعلا جات ىف دروا

 000 تاملكلا قيسنت ىف بارطضالا كلذ ىلع ءانبو !١ «ًأارطس نيسمخو

 ىعلاطم حصنأ اذهلو» لوقي ةيبرعلا مجاعملا ىلمعتسمل هحصن قايدشلا
 نأ مهل لب دحاو عضوم ىف ظفللا مهف ىلع اورصتقي ال نأ ةغللا بتك

 سيوشتلاو طيلختلا اذه نأ مرج ال ءاهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةداملا اوعلاطي

 دوعيف بولطملاب زوفلا نم همرحيو علاطملا ربصب بهذيل ظافلألا ركذ ىف
 .('؟!«ارئابو ًارئاح

 نيب قرفي قايدشلا نإف اهلامعتسال لب ةغللا ظفحل سيل مجعملا نألو

 لوقي بيترتلا وأ فده الب عمجلاو مجعملا عضو لجا نم بيترتلاو عمجلا

 ئش لك عضوو ماظنلاو بيترتلا ,ناك عمج ىا عمجلا تامزلتسم نم نإ»

 قايدشلا حرتقي بيترتلا ةفسلفل مهفلا اذه نم ًاقالطناو !'!«هلحم ىف

 :ىلاتلا وحنلا ىلع كلذو تاقتشملا بيترت ىف نيفرصلا ةقيرطب مازتلالا

 .اهرخآ ىف اهتاقتشمو ىسادسلاو ىسامخلا عضو -

 ةريزغلا داوملالايح ماقرألا مادختسا نم - لوقي امك - سأب الو
 لعفلا ةلابق «4» مقرو ىثالثلا لعفلا لباقم «"» مقر عضويف تاقتشملا
 .'؟! !ذكهو ىعابرلا

 الع نه سوسالا 3
 .ةحفصلا سفن قباسلا دصملا (')
 رؤ1 | قباسلا ردشلا(0)
 .ةحفصلا سفن قباسلاردضملا (4)



 وأ ايعابر وأ ًانيثالث ناك ءاوس لعفلا ١ عضو قايدشلا حرتقي امدنعو

 تالالدلا ىلع ةيسحلا تالالدلا ةيولوأ ىطعي ةداملا لوأ ىف كلذ نمد رثكأ

 ذاختا نم هدصقي ام ىنعم رسفي كلذب وهو .ةدرجملا وأ .ةيسحلا| ريغ

 لصأ وه ذإ الوأ ىتأي ردصملا نأ هنم مهفي دق ىذلا نيفرصلا بسيت ع

 لصأوه ره لْجقلاوأ نويفوكلا ىرب نيح ىف ييرصبلا دنع تاقستلا

 بيترتلا ءوس ىلإ تدأ ىتلا بابسألا دحأ وه فالخلا اذهو حوت

 ريسقت ىلع قايدشلا ىلع صرح كلذل .ةداملا لخاذ تاقعشملا تيرعك

 لثمي امنإو .تاقتشملل ًالصأ سيل هدنع لعفلا ذإ ؛ .لمثلا مدقتب هدصقي م

 أدب امدنع حوضوب كلذ رهظيو ؛ةداملل ىمجعملا ىنعملا وأ ىستلا لايشلا

 وأ ةيوتعلا رومألا نأ»و لوقي ىمجعملا ىنعما لصأ ىف هتيرظن ضربع ىف

 نآل .تاغللا عيمج ىف دوجوم كلذو ةيسحلا ء ءايشألا نم ةذوخأم ةيلقعلا

 ...ليختلاو ريكفتلا ىلع ةنطابلا ساوح ا ثعبت ىتلا ىه ةرهاظلا سساوحلا

 دقوتل ءاكذلاو ماجللا ةمكح نم ةمكدملاو ريعبلا تاقع رم ذوخأم لنقعلاف

 .(؟!«رانلا ءاكذ نم نهذلا

 مسألا ىلع لعفلا مدقتو ىونعملا ىلع ىسحلا مدقت ىنعم له نكلو

 نم نويفوكلا دقتعا امك-دقتعي ناك هنأ ءقايدشلا هاري ىذلا بيترتلا| وهو

 ردص ىف هعضو ىلع صرح مث نمو تاقتشملا لصأ لعفلا نأ - بق
 ؟ ةداملا

 لخاد تاقتشملا بيترت أدبم قيبطت ىف ذخأ امدنع قايدشلا نأ ةقيقحملا

 لصأ ىف هتيرظن قفو ىئانثلا لصألاب أدب «لايللا رس» همجعم ىف ةدلملا

 حجري ام وهو ىنعملا اذهل ًازمر لصألا اذهل لخدم ا لعجف ىمجعملا ىنعملا

 ىري ناك امنإو لعفلا ىتح وأ لصأ ردصملا نأب نمؤي نكي مل قايدشتلانأ

 )١( فالخلا لئاسم ىف فاصنإلا .ىرابنالا عجار ١/ ١79 - 117.

 ١ه



 ىلع صرح كلذلو ئمجعملا ىنعملا ىلإ زمري ىذلا وه لخدملا وأ رذجلا نأ
 نوجألا مث فعاضملاب أدب ةنأ ىلإ راشأف لخادملا وأ روذجلا بّيترت نايب

 فعاضملاب أدبي هلعج ىذلا ببسلا امأ !2١ زومهملاب مث ىئايلا مث ىواولا
 .«توصلا ةياكحب هناميإ وهف

 نأ أدبم ىلع مئاق تاقتشملا بيترتل قايدشلا روصت نأ اذه ىنعمو
 ىوتسم ىلع ًايئاب فلأ ابيترت بتري ىذلا ىعيبطلا لخدملاوهرذجلا
 ىسحلا ىنعملاب ءدبلا ثيح نم ةداملا لخاد تاقتشملا بيترت مث مجعملا

 ةراشإلا ىف رذجلل قايدشلا مادختسا ةرثك كلذ دكؤيو لعفلا ىف لثمتملا
 اذه ىنعمو ؟'سوماقلا بحاص اهيف شفقاني ناك ىتلا تاقتشملا ىلإ

 ءاملع نيب بشن ىذلا فالخلا كلذب لحي قايدشلا مادختسا نأ ًاضيأ

 دنع ردصملا نإف كلذ ىلع ءانبو تاقتشملا لصأ لوح ءامذقلا ةيبرعلا

 هتغيص نأل قتشم ردصملا نأ ىأ .لاعفألا دعب بيترتلا ىف ىتأي قايدشلا
 لعفلا نوكي نأ نيعتي كلذكو ءرذجلا اهيلع بلقتي ىتلا غيصلا ىدحإ ىه
 قايدشلا نّوكي كلذبو تاقتشملل ًالصأ سيلو افرصتمو ًاقتشم ىضاملا
 اهذخأم نيبياقسن ةداملا ىناعم قسنو هلصأ ىلإ عرف لك در» دق

 ْ .'"7« اهتبسانمو اهتقالعو

 : ىمجعملا ىنعملا حرش - أعبار
 ىنعملا حرش ىلع هبل ديل «فيرعتلا» حلطصم قايدشلا مدختسي

 حرشلا ضومغ ىلع ةلالدل «ماهبإلا» حلطصم مدختسي امك .ىمجحعملا

 :نيرمأ ىلع هدنع لدي ام ًاريثك ريخألا حلطصملا اذه نكلو

 تادرفملا حرش ضومغ هب دصقيو :حرشلا ىأ فيرعتلا ىف ماهبإلا- ١

 )١( ص قباسلا ردصملا 7 5
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 ىه جاتحت ظافلأل همادختسال ةجيتن وأ هسفن ىمجعملا ةرابع ىف ءاوس

 .ىلسلستلا وأ ىرودلا حرشلا قايدشلا هيلع قلطي اميف :حرش ىلإ ادهسفت

 نود انهنطتعي كذا اهبيترت مدع وأ تاقتشملا ركذ ىف أطخلا - 1

 ..ضعب
 ةلثمأو جذاف مدقي ثيح قايدشلا دقن مظعم رودي نيرمألا نيذه لوححو

 امله كلذ ىف دعم ققتيو - ىري هنأل كلذ ؛ماهبإلا اذه ىلع ةددعتم

 نم عضو ىتتلا يلوألا مجعملاةمهم وه فيرعتلا وأ حرشلا نأ - مجاعملا

 ىأ هيف ضومغ الو سبل ال ًاحضاو اقيقد نوكي نأ دب ال مث نمو اهلجأ

 الإو ١!«فيراعتلا حضاو مجعملا نوكي نأ ىغبني» قايدشلا لوقبي امك

 ىف هيلع دمتعي ىذلا ردصملا وه ثيح نم :ىلوألا مجعملا ةفيظو تفتنا

 .تاللالدلا ةنفرعم

 رهاظم ليصفتلاب قايدشلا عبتتي حرشلا ةفيظول مهفلا اذه ىلع ءانبو

 عبتتلا اذهب وهو ,ةميدقلا ةيب ربرعلا مجاعملا ىف اهدجو ىتلا ةفلتخملا ضومغلا

 تالالدل مجعملا حرش هيلع نوكي نأ ىغيني ام ىلا رابع نع قيرطي زيكو

 3 ًاثيدح مجاعملا املع نأ نم مغرلا ىلعو ,تاملكلاو تادرفملا

 اهرثكأو ىمجعملا اهب موقي ىلا ماهملا قش ذأ نم ىمجعم ا ىنعملا حرش

 نأ قايدشلا اهركذ ىتلا تاظحالملا لالخ نم عيطتسن اننأ الإ .!'")ةقد

 هيف رفاوخت اموه قايدشلاه روصت امك ىنعملل لثمألا حرششلا لشمعن

 رشع ثلاثلا دقنلاو /١48 - 5١7. ص ثلاثلا دقنلا .سوساجلا .لاثملا ليبس ىلع رظنا (7)

 ىف

 ضومغ نم ةيبرعلا مجاعملاو طيحملا سوماقلا ىلع قايدشلا هذخأ ام لكل آيفاو اصخلم رظنااو
 .؟١ - "١ ص لايللا رس ىف هعاونأو :حرّقلا

 تب © ناسف ةينقس 3
 ك48105ا8, (00, (ن11., 2. 21. 2.252 - 254. :اضيأ رظنااو
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 نآل اهتاكرخ ىلع صنلاب وأ لاثم ىلع ةملكلا قطن طبض ماكحا - ١

 .ةلالدلا سبل ىلإ ىدؤي دق ظبّضلا مدع

 .روجهملا نود ىناعملا نم روهشملا عئاشلا ركذ - ؟

 .ةيزاجملا ىئاعملا لبق ةيلصألا ىناعملاركذ - ”'

 .ىنعملا فيرعت ىف اهحرش قبسي مل تاملك مادختسا مدع - 5

 رادلا ةجاي» لبثم ىلسلستلا وأ ىرودلا فيرعتلا مادختسا مدع - 4

 .« اهتحاب رادلا ةحاسو .اهتحاس

 .ةديزمو ىثالثلاب لصتي اميف ىنعملا تيتشت مدع - ١"

 :ةدرطُم ةروصب عمجلا مث الوأ درفملا ىنعم ركذب مازتلإلا - +

 ىدعتي قذلا لنعفلاو هّستفثب ئذعتي ىذلا لعفلا ةلالد نيب زييمتلا - 6

 :ءاميألاو تاقصلاو لاعفألا نيب ةيبعلا - ة

 .لامعتبسإلا ةردانلا تاملكلا عم الإ دهاوشلا ركذ نم ليلقتلا - ٠

 ' ةيبرعلا ْمْجاَغَمْلل قاندشلا تاداقتنا نم برعلا نويمجعملا دافتسا دقو

 عضو مهنم ريثك لؤاحف ىمجعملا ىنعملا حرشب لصتي اميف ةصاخو ةميدقلا
 ىذلا لثمألا حرشلاب ةمزتلم بويعلا هذه نم ةيلاخ ةثيدح ةيبرع مجاعم

 .١1!قايدشلا هروصت

 )١( ص طيسولا مجعملا ةمدقم عجار ١١ - ه١6

 الع ا/ا/ ص هروطتو هتاشن ىبرعلا مجعملا .راصن نيسح د :اضيأ رظناو



 ةيمجعملا ةداملا ةيمتنو قفايدشلا - "

 ةعيبط ةفرعم ىلع ًاقح رداقلا وه.ةغللا ءاملع ةيقب نود «ىمجغملا لبعل
 ةنانا ىف مجعملاق «٠ ءايلالخ نم لمعي ى تلا ةغللا راطا ىف ةيظنللا ةورشلا

 ماد لاسسلا تيا ةراغخلا روطتب هنذام َر طخ, ةمألا ةراضحل ةروص وه رمألا
 نوظت نيب لدابحملا ربثأتلا اذهو ,ةيظفللا ةورثلا ىف ةلثمت ةيوغللا ةدالألا هذه
 ىف أحضاو ةازن:ءاهمجاعم ىف ىتلا ةنيظفللا ةؤرشلاو ممألا نم ةمأ ةاتح
 لثم ةددعتم تاراضح اهيلع تبقاعتو ةليوط ًانورق تش تشاع ىتلا تااغللا
 مهترياسو نامزلا ميدق ذنم انفالسأ عم ةغللا هذه تجرد دقف ,ةيبرعلا ةغللا
 ةداملا نكلو هيلع اهودارأ ام لكل تفو هيف تعستا مهتراضح ىف
 ىف روطتلا اذه سكعت ال ةميدقلا ةيبرعلا مجاعملا ىف ةدوجوملاةيمجعملا
 دنع:فقت نأ اميقلا يوي وشللاو نوجا اهلل ذازآ امنا .,ةيظفللا ةورثلا
 لن يكمن يعقل رمصلا خيبمان اهليضعت «ةيناجسي ةيلسن دودح
 .ةيبرعلا اهيف تبلقت ىتلا ةراضحلا

 مل ةفلتخم ناولأ تاذ ىرخأ ةراضح مامأ اهسفنت ةيبرعلا تدجو م

 ءاهمسوو ةغللا هذه عباط اهيلعو جرخت ثيحب. اهغئيب وأ اهضرأ ىف .تبنت
 ٠ اهظافلأو اهئامسأب ثيدنحلا رصعلا علطم ذنم ةراضحلا هذه اروح ا دقو
 نع ةيظفللا ةورثلا وأ ,ةيمجعملا ةيبرعلا ةداملا تزجع ثيحب ةيمجعالا
 روصبيو . .ةثيدحلا نونفلاو مولعلا هذه نع ربعت ,ةيبرع تادرفمب اهل ىدصتلا

 م15 ماع (م .5. كف) ىجزايلا ميفاربإ هبتك ام ريوصت قدصأ كلذ
 ىلإ انرظن اذإ» :لوقي ةيبرعلا ةغللا ةيمنتب ابلاطم «ءايضلا» ةلجم ىف
 اهنأ اندجو .ىبرغلا نيدمتلا نم اهيف رشتن هنا امو نرقلا اذه ىف ةمألا لاح
 ىلع تمجهو ؛ةدحاو ةعفد اهقفأ نع اهيف تلقتنا لاح ىلإ تضقأ دق
 سلم ا عاونأ نم اهيديأ نيب تدجوق .اهضرأ سيخ ىف :كبينا لق ىتاجنا ندع

 ةراجتلاو ملعلات ا وةنيزلاو فرتلا تاودأو نوعاملاو شرسفملاو



 وها كلذ ريغو تاروصتلاو ثيداعحألا نودنقو ةسايسلاو ةعاتسلاو

 فالآ لب تائم عضو ىلإ ًارطضم اهيف بتاكلا حبصأو ,ًاهدنع امل نيابم

 نس ىلإ ردابن مل اذإف ..هناسل ىف ًافيدر طهلداجي ال ىتلا ءامسألا نم
 بلاق ىف اهظافلأ كبس وأ تاثدحتسملا هذهل ظافلأ عضو اهب نكمي قرط

 نع تديقت دق مالقألا ىرن نأ ثبلن مل ةنغللا ةئيه هب هوشتت ال ىبرع
 .(١!«ًايمجعأ ةغللا رثكأ حبصأ وأ ةتبلإ رومألا هذه ىف ةباتكلا

 نع ةغللا زجع وه ىمجعألا ضيفلا اذه مامأ دئاسلا روعشلا اك اذلو

 لعج ًاعويش ةلاقملا هذه تعاش دقو .ةثيدحلا نونفلاو مولعلا بلاطم ءافولا

 ةرياسم ىلع اهتردق تابثا تالواحم ةيبرعلا نع عافدلل ىدصتي قايدشلا

 ملعلا نايحأ زواجتيناكقايدشلاعافدنكلو .روطتلاوةايحلا

 لامكلا ريغ قوشعملا ىف ىري ال ىذلا قشعلا نم عون ىلإ هتيعوضومو
 ةغللا ىف سيل روصقلا نأ ىريف ءادلا صخشي كلذ مغر هنكلو ؟؟!قلطملا
 .نيثدحمو ءامدق اهئانبأ ىف امناو

 - لصألا ةيبرعلا ظافلألا ضعب در ىلإ اوعراس دق مهنألف ءامدقلا امأ
 نوثدحملا امأو '''صيحمت وأ قيقحت نود ةيبنجألا تاغللا ىلإ - هيأر ىف

 ْ نم نولماعتيو اهب نوثدحتي ةيبنجألا تاغللا ىلع نوكلاهني مهنألف
 'مهنع بجحتو هلهأ هنع ىلجت تداكف .ىبرعلا ناسللا تمحاز ىتح اهلالخ
 ,14)ءلل

 ىلع اهتيلضفأو ةيبرعلا ةغللا لامكب قايدشلا ناميإ نم مغرلا ىلعو

 40 - +594 صمأ٠4 ماع ليربا .ءايضلا ةلجم رظنا(١)

 :ىف تاغللا لك ىلع اهتيلضفأو اهلامكو ةيبرعلا نع هثيدح لاثملا ليبس ىلع رظنا )١(
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 مل اهنأو ةيعامتجا ةرهاظ.ةغللا نأ ًاضيأ. فرعي: ناك هنإف ءىرخألا تااغللا
 ةسعانمتجالا رهاوظلا و ئاس ل شمووطقتو و منت امإوةدحاو ةعفدأشنت
 ال ةيرشبلا تاعوضوملاو عئاشصلا نم اهريغك ةغللا نإ» لوقني ىرخألا
 :نمو .١١2«جيردتلا ىلع نكلو ةلهو"لوأ نم ًالماك مات اهنم ئش ثدحب

 ةينفنت ىنغ هيبرعتلاب نيملكتملا.قح قأيدشلا رقي 'رؤنطتلاو ومتلاب ناميإلا انه
 اذهب ةيمجعملا ةذاملا ىلإ ابهمضو ةديدج تاسلك عضوب ةيظفللا ةوورشلا

 نكت مل راكفأو ءايشأو تاجاح نع ربعت نأ ةيبرعلا عيطتست وسنلا
 نوكي نأ ةطيرش ىسابعلا رصعلا ءاملع هعنص ام وه ,لبق نم ةدوبجوم
 برعلا نأ ول» :لوقي ظافلألا غوص ىف ةيبرعلا ننس ىلع عضولا اذه
 ةظسوبلاو زاغلاو فارغلتلا كالسأو ديدحلا ككسو رخاوبلا اودهاش نيلوألا
 ىلع مهف'ةصان ةصاخ ءامسأ هل اوعضول جنرفإلا هعرتخا امم كلذ وحنو
 اتدهاشو مهتغل انثرو دق اننوك ةلاح انيلع موللا انإو ,نيمولم ريغ كلذ
 هفلأ قذلا قسنلا ىلع اهل ءامسأ عضول هبتنن ملو اننيعأب رومألا هنه
 ريفسلاو ريشملاةظفلت نأ دحأ نظيفأ .ءزاجيإلاو راصتخاإلا ىف برعلا

 ظافلألا نم دنعت نأ ىغبني ال ىروشلا سلخجمو ربدملاو فرصتملاو ىلاولاو
 ةلودلا كلت دحأ أرب اذإف ,ةيسابعلا ةلودلل ةفورعم نوكت مل اهنأل ةيبرعلا
 مولي نأ هل نكي مل اهيلإ سمت مل ةجاحلا ْذِإ ظافلألا هذه اهذاختا مدعل
 .(؟!«اهريغ اهيلع سقف ةجاحلا دوجو عم اهذاختا ىلع ىرخأ ةلود

 الإ ءىسابعلا رصعلا ىف فرصتملاو ىلاولا تفرع دق ةيبزعلا نأ مغربو
 كلم ةغللا نأب رارقأ ئه ثيح نم اهتيمهأ اهل ىقبت قايدشلا ةظحالم نأ
 ةركف ىهو مهتاجايتحا قفو اهيف فرصتلا مهقح نمو اهب نيملكتملل
 ءامدقلا مجاعملا باحصأ دنع ىوغللا ركفلا هيلع رقتسا امع فلتخت

 ) )7بئاغرلا زنك ١/ 3١8.
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 برعلا اهلمعتسا ىتلا ةغللا ظفحل ةنازخ الإ وه ام مجعملا نأب اونمآ نيذلا

 نم وهف كلذ ىلع داز ام لكو مالسإلا ردصو ىلهاجلا رصعلا ىف صلخلا
 مجاعملا مرح لوخدب اهل حمسي ال .مهتيبرعب دتعي ال نيذلا نيدلوملا مالك
 وأ هدلوم وأ برعلا مالك ريغ نم اهنأب تممصو ةملك تبرست اذإ .ةيوغللا

 رثكأ تاملكلا هذه م ادختسا نم رذحت.تاحلطصم نم كلذ ريغ وأ هثدحم

 قايدشلا ىرن كلذلو .ةميدقلا ةيبرعلا نع اهفالتخا درجم ىلع هيبنتلا نم
 ءزج وه ثيح نم هب هفارتعالاو نيدلوملا مالكب دادتعالا ةيمهأ ىلع علي

 ًاضيأ كلذلو !١١ ههروصع ىف ةيبرعلا هيلإ تهتنا امك لامعتسالا نم

 ىتلا ةيوغللا قايدشلا مدحه نيب نم ةيسجعملا ةداملا ةيمنت ةيضق تناك
 ةثيدحلاةراضحلاةهج اوم ىف ةغللا ةمزأ نم ءزج لح اهقيرط نع لواح

 اهطتساوب نكمي ىتلا ةيوغللا لئاسولاو قرطلا نع ًاريثك بتك مث نمو
 هتاباتك لالخ نم ةديدج ظافلأ عضو ىف عرش دقل لب ةيمنتلا هذهب مايقلا

 اهيرست نم ىوكشلا ريثك ناك ىتلا ةيمجعألا ظافلألا لحم لحت ىتح
 .ةيبرعلا ىلا

 ىعلا قزطلا دصرت نأ نط .كلذ لوح قايدشلا تاباتك لالخ نمو

 ٍ :ىلي اميف ظافلألا نم اهتجاحب ةيبرعلا دادمإ ىف اهدمتعا

 'ةميدقلا تاملكلا ضعب تالالد ريغت قيرط نع كلذو :ديلوتلا- ١

 ةرايسلاو ويدارلل عايذملاو نوفيلتلل فتاهلا لثم ىرخأ تالالد ىلإ

 عضو ىف ةليسولا هذه قايدشلا لغتسا دقو فارغلتلل قربلاو ليبموتالل
 ةفرعم ىف ةطساولا»لشثم هتافلؤم ىف اهثب ةديدجلا تاملكلا نم ريثك

 ضعب نم ىرنس امك« ايرفأ نونف نع ابخملافشكر»و «ةطلاملاوحأ
 .دعب اميِف اهركذنس ىتلا ةلئثمألا

 ةيمنت لئاسو نم ىرخأ ةليسو هاري قايدشلا ناكو :قاقتشالا - ؟

 )١( سوساجلا عجار 07
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 نازوألاو غيصلا نم اهريغو ناكملا مساو ةلآلا مسا غيصف ةيصجعملا ةااملا

 ىفو ةيبزع لوصأ لالخ نم ةديدج تاملكب ةغللا دادما ىلع ةرداق ةبييعلا

 الب :لوقيب كلذ

 لماما لمقام او (ةيهعمعألا هكقر) ءاسشسألا ةذه رقكأ ناو

 مرقالغ لاعفألا لك نم درطم ةيبرعلا ىف ةلآلا وأ ناكملا مسا حوصو ,.ةلآلا

 وأ عينضم.قأ لمعم لوقن الو ةاخراك وأ هقيربف لوقن نأ ىلإ ةجاح ا[ امف
 6ع 3 2" ١

 - و أ 5-6 ١ 2 2 خيي .٠ 8-5 ١ .- ا

 )) م , مشي 2( ان ا ريبتسا نك دكم غنم لوقن الو بارطسا كلوقن 1

 ةيمتت لئاسو نم ةليسو قافتشالا ىف ىري قايدشلا:نأ: اذه ىنعسو:

 ةيبنجألا ظافلألا لامعتسا نم ًالدب لغتسن نأ ىغبني ىبرعلا مجعملا: ةدام

 ىتح.نازوألاو غيصلاب ةيوضع ةقالع همكحت لعن امك قاقتشالا نركذو

 اذه نكلو ةفورعملا غيضلا دودح ىف الإ ةديدج تاملكب رفظن داكن الل اننا .

 ةددعتم نآعم ىلع ةدحاولا ةغيصلا ةلالد ًانايحأ هضوعي ىرهاظلا دروسجلا

 ليخبو ميرك لثم ةتباثلا ةفصلا ىلع ًالصأ لدي دق «ليعف» نزو ًالاشف

 نزوو ليونعو ريئز لغم توبصلا ىلغ أ يأ لدي دق هنكلو ءريبخو كفبيشَو
 تالآ ىلع لدي اضيأ هنكلو قايسو لاتق لثم رداصم ىلع لدي «لااعق»

 ىلع ًاضيأ لدي امك ءءاطغو ءادرو راسدو:راعشو مازحو ءانإ لثم تالودأو
 دق ىتلا غيصلا هذه ىطعي اذه لكو .اذكهو لاوطو مارك لثم ليعف ,عمج ظ

 ىف لغتست نأ ىغبني ةبويحلاو ددجتلا نم اعون ةددجمو ةيباث انل ااوهيت

 دق ىتلاةديدجلا م ىلإ فاضي ؛ةديدج ظافلأ عضو
 نونلاو فلألا ةفاضإ نم ةئشانلا ةغيصلا لثم نيملكتملا ةنسلأ ىلع رهظت

 دعب فضت مل ةديدج ةغيص ىهو ىنامسجو ىناحور لثم بسنلا ءاي عم
 ةيبرعلا تدمأ ىتلا ىعانصلا ردصملا ةغيص ةلذكو ةيبرعلا غيص:ىلإ

 )١( لتئاغرلا رنتك /507.



 ةميدقلا ةيبرعلا اهفرعت مل ةديدج ةغيص ىهو تاملكلاو ظافلألا نم ريثكب

 .ًاردان الا

 ةدامب ىبرعلا مجعملا دادتمال ةددجتم ةليسو ةديدجلاةغيصب وأ ةددعتملا

 .ةهديدج

 : تحبلا - ؟

 دادمإ ىف ًاريثك اهيلع لوعيو قايدشلا اهب لفتحي ىرخأ ةليسو وهو
 كانهو »:لوقي تاحلطصملاو تاملكلا نم ةديدج ةيوغل ةدامب ىبرعلا مجعملا
 ىتلا ةيمجعألا ظافلألا دسم دست ظافلأ غوصي ةيبرعلا ىف رخآ هجو

 ةقيرط تحنلا نإف رمألا ناك امفيكو ...تحنلا باب وهو اهيلإ انررطضا
 ةينانويلا ةغللا ىف ريظن اهلو اهبيلاسأ عستتو ةغللا داوم اهب رثكت ةنسح

 ىلإ انتجوحاو مهتغل داوم ترثك ىتلا ىهو ,ةيجنرفألا تاغللا رئاسو
 اهلك .ايجولوجلاو ايرتموجلاو ةفسلفلاو ايفارغجلا انلوقف .مهنم ذخألا
 ىلع لضف ةينانويلا ةغلل ناك امل بيكرتلا اذه الولو ةبكرم ةينانوي ظافلا
 ظافلألا نأل انتغل لضفت ال جنرفألا تاغل تلضف نأ ىهو .ئشب اهريغ

 ' ىلإ ةرورضلا جوحي مل ام لضفأ ىهو ةبكرملا نم رثكأ اندنع ةطيسبلا
 ظ .(١!«هيلإ دمعي ذئنيحو تحنلا وأ بيكرتلا

 امهربتعاو تحنلاو بيكرتلا نيب قرفي مل قايدشلا نأ ًاضيأ ظحالنو
 رصعلا ذنم هتفرع راصتخالا نم سنج وه ةيبرعلا ىف تحنلاف ًادحاو ائيش

 ىتلا ظافلألا نم كلذ ريغو ىمشبعو سقبعو ىردبع مهلوق ىف ىلهاجلا
 كش الب وهو ةدحاو ةملك رثكأ وأ نيتملك نم نوتحني ثيح هاورلا اهور

 وهف بيكرتلا امأ .2'!أعم رثكأ وأ نيتملك لامعتسا ةرثك جئاتن نم ةجيتن

 )١( بئاغرلا زنك ١/ 5١4 - 7٠7؟.
 رهزملا .ىطويسلا عجار (؟) ١/ 4817.



 قباوسلا ىقبت ام ًابلاغو 5115165 قحاوللاو 2ء[5:ع5 قباوسلا ىلع ميا
 لك ىقبي.ةدحاو ةملك نيتملك نم بكر اذا ! ىتحو ناصقن نود قحاوللا وأ

 ناويح ةيبرعلا ىف انلوق لثم ًأضيأ ناصقن نود ىه امك بلاغ ااينم

 يد

 كايوسلا حرار يتتعتقن نإ دس ال ةليسولا ذهزأ 0

 تحنلا ةسارد دعب ةيبرعلا ةغللا عمجم هيلإ ىهتنا ام وهو ٠ .طقف ةيملعلا

 ىف رفاوتت نأ دب ال ًأطورش عضو ثيح ىوغللا ومنلا لئاسو نم ةلييسوك

 .ةيئرعلا ةقيلص نع نسرجلا نيف ًاليبان توغيملا ظفللا نزكي الأ + ١

 رفق خان زملا هب ىتظلت ٌئيرغ نزلو ىلط توحسلملا عونك نأ + 8

 .ناكمالا

 بسنو ةينثتو ها ثذقللا ءاجاتن ةعرستملا ةملكل | ىووت نأ -

 ش 3 .باارعإو
 عم ةرورسلا دنع مرلعلا ةغل يل تملا راب هرارق عمجملا ذختا كلذلو

 ١(. )كلذ ىف ةيبرعلا ةعيبط ةالعارم '

 : بنرعتلا - 5

 ةبرعملاتاملكلابديدشلاهقيضهتاباتك ىف قايدشلاىفخي اال

 نيب (؟!هتالاقم ىدحإ ىف اهدقع ىتلا ةنراقملاو .اهنم هروفنو ةليخدلاو
 ضارتقالا ةرهاظل همهف ةقيقح نيبت ةيبرعلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنالا تءاغللا
 ةفللاةبلخفأ وأ ةيبرعلا ةغللاةيلضفأ ادبم ةرطيسنا امك :يؤوغللا

 ا /" رصم ىف ةيبرعلا ةغللا عمجم تار ارق ةعومجم عجار ١(

 ؟ 2 ١/ بن نك رظنا(")



 ضرتقت تاغللاف .ةرهاظلا هذهل ىعوضوملا رظنلا نيبو هنيب لاح .,ةضرقملا

 درج سيلو ةبراضحو ةيركف تاجايتحال ةجيتن ضعبلا اهضعب نم
 لك هتفرع ماع نوناق ىنعملا اذهب ضارتقالا ,ىبنجألا ظفللاب قدشتلا

 رصعلا ىفو ىلهاجلا رصعلا ىف ةيبرعلا هتفرع ,ًاثيدحو ًاميدق تاغللا
 تلصتا ىتلا ىرخألا تاغللا هتفرع امك ,ثيدحلا رصعلا ىفو ىسابعلا

 ضعبو لب ةيكرتلاو ةيسرافلا لثم تاملكلا فالآ اهنم تضرتقاو ةيبرعلاب

 ضعبو اهمولمبو ةيمالسإلا ةراضحلاب لصتي اميف ةثيدحلا ةيبروألا تاغللا |
 .كلذ ريغو ةيمالسإلا تافسلفلا

 تلدفعسا اذا ةيسنرفلاو أ ةيريل الا نم ككلا تسي ةيبرعتاق
 01ص مصةض0ع1 ةملك ةيسنرفلا تلمعتسا وأ آنم0ءردؤنةصل ةملك ةيزيلجن الا

 حئطصا ىتلا ظافلألا هذه نأل ةيبرعلا ىف «مهفي» لعفلا ىلع ةلالدلل

 ةرثك نإف كلذ عمو !!!ىنعملا ةيلاخ قايدشلا ىري امك جنرفإلا اهيلع
 اذإ .:ةصاخهل ىدصتلا نم دب ال رطخ ريذن كشاال ليخدلاو برعملا

 1 .هينقت وأ ةيملع ةرورض ريغ ىف ىرشتسا

 .بيهي هارن كلذل ةيبرعلا ىلع رطخلا اذه رعشتسا قايدشلا نأ ودبيو
  اومدختسي ىكل « سرادملا ةضور» ىررحم نم هتالمزو ىواطهطلا ةعافرب

 ْ :لوقي بيرعتلا نم لضفأ تحنلا

 ًاقسن اهلمكأو اهمتأو بيلاسأو ًاغيص تاغللا نسحأ ةيبرعلا ةغللا نإ»

 قدم وجرت أ انل ناك ,ةرورضلا ءاضتقا دنع تحنلا عيسوت عم ًافيلأتو

 بابلا اذه نم اوئطاوتي نأ سرادملا ةلضورب نوررحي نيذلا ماركلا ةذتاسألا

 انتجوحأ ىتلا ةيمجعألا ظافلألا نع ائينغت ظافلأ ىلع تحتلا باب ىأ

 سارقنرقلاو نويسوتيتسنوكلاو نويسموكلا وحن كلذو اهلامعتسا ىلإ

 ,لانعلا اسيس الو ةضورلا باتكه يه. نم اذا وجرلاف ..كلذه بشأ امو

 .ةحفصلا سفن قباسلا عجرملا )١(

 او



 هللا مهحارأ ةيمجعلا ظافلألا نم انوحيري نأ كب هعافر ولتزع ريهشلا
 .(١!«هاناع نم ىلع ًاباذع دشأ وه ىذلا بيرعتلا نم مه'انغأو

 ةيمجعملا ةداملا ةجاحي ايوق ًاروعش رعشي ناك قايدشلا نأ دجن انكسهو

 ةيبرعلا هيف تهجاو ىذلا هرصع ىف اميس الو ومنلا ىلإ ةيبرعلا ةغلللا ىف
 رصم ىلإ قايدشلا مودق بكاو امك اهضرأ ىف تبنت مل ةراضح ةرم لوأل
 ةسدنهلاو بطلاك مولعلا نيدايم ىف ةصاخو ةمجرتلا ىف ةعساو ةكرح

 ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا نع تالاقملا نم ديدعلا مجرتف ةمجرتلاب وه لمتشاو
 بلطتت ىعلا ةقيذحلاةزاضحلا بناوجب لصتت تالاقملا هذه تناكو
 ةديرج تألتما .دقف لبق نم ةيبرعلا اهفرعت مل تاملكو تاحلطصم

 ةيسيطانغملاةربإوةرخابلاعارتخاو راخبلان عتالاقمب «بئاوجلا»
 مل تاعوضوم اهلكو عامتجالاو ةسايسلاو ةيعانصلا رامقألاو تانولابلاو

 ظافلألا نم ريثك عضو ةيرح هسفنل قايدشلا ىطعأ كلذلو ةيبرعلا اهفرعت
 .ةيبرعلا ةراضحلا اهفرعت مل راكفأ وأ ءايشأ ىلع ةلالدلل بيكاارتلاو

 قايدشلا اهعضو ىتلا تاملكلا نم ةفئاط مدقن ثحبلا اذهل اماتّحو

 . نونف نع ابخملا فشكو «ةطلام لاوحأ ىف ةطساولا» هيباتك نم اهنطقتلاو
 ناباتكلاو ه745١ ماع بئاوجلاةعبطم ىفأعم اهرشن دقو« اابروأ
 ةيبروألا ةراضحلارهاظمب هكاكتحاو ابروأ ىلا قايدشلا ةلحر ناروصب

 .ةثيدحلا

 : ظافلألا - الاوأ

 تاالوكأملا ظفح ناكم . عدخملا

 لصافملاءا» :  لديلا

 همصاعلا ٠ ةدعاقلا

 تابرعلاو تارايسلا . لجاوعلا

 56... ١٠/ يتاخرلا تك (5)

 لب



 .. ةيبنجألاو ةيبرعلا عجارملاو رداصملا

 ةهيبرعلا عجارملاو رداصملا - ألوأ

 : نايدشلا تاقلؤم (أ)
 .ه1195 :بُئاوجلا ةعبطم.ةيئيطتطستلا سوماقلا ىلع سوساجلا - ١

 .خيرات نودب,ةاّيحلا-بتكم راد.توريب.قيرافلا وه“ اميف قاسلا يلع قاسنلا -

 ةيناطاسلا ةرماعلا ةعبطملا :ةناتسإلاو :لادبإلاو بلقلا ىف لايللا رس -

 .هاأ

 ءافلعلا ةناعسإلاب ةعطم.,ةناتبالا يارملا تاردتصم ىف بئاقزلا ودك ب #
 ظ .ها4

 :ابروأ قوثف نع انبكملا تشكو ةلظلاف لاوحأ ةنقرعتم ىف ةطساولا - 6

 .ه194/ ةيناثلا ةعبطلا :بئاوجلا ةعبطم :ةينيطنطسقلا

 : ىرخأ بنك (ي)

 ةيماقلا ناقل نلف اربح قيل ضال ا دابص حتنلا وبأءىنج نبا - ١

 .555 ثلاكلا ,؛ة هه ننابلا ءاةوا#' .كيألا تكلا .ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم

 رقص ديسلا قيقحت «ىبحاصلا ءابركز نب دمحأ نيسحلا وبأ ,سراف نبا - ؟

 .. ١ . لكامل د ليلا اربايلا وعيش ةيفكت -

 : نيرا 55 .«مركف ني دمحم ؛نينلا لامج لشتلا ؤيأ يرظي نبا -

 هل". فيلوألا ةعبطلا :ةيريمألا قالون ةفيطم 1

 ةبورعلا راد سك «تيوكلا ةلالدلا ملع ٠ ء(روتكد) ءرمع راتخم دمجأ 4

 .م1547 .عيزوتلاو رشنلل

 لئاسم ىف فاصنإلا .دمحم نب نمحرلا دبع نيدلا لامك ؛ىرابنإلا - ©

 ,ةيراجتلا ةبتكملا ,ةرهاقلا .ديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم قيقحت .فالخلا

 .م1986 .ةيناثلا ةعبطلا

 رسو ةغللا هقف ؛ليعامسا نب دمحم نب كلملا دبع روصنم وبأ .ىبلاعثلا - 5

 .ه1١١ :ىلوألا ةعبطلا :ةيبدألا ةعبطملا ءرصم «ةيبرعلا

 زجلا :لالهلا راد ,ةرهاقلا ,ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات «ناديز ىجروج - ال

 .خيرات نودب .عبارلا
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 ١91/١. ىرصملا ةعبطم .ةيردنكسإلا ,برعلا مالك. (روتكد) اظاظ نسح - 4
 ةبتكم .ةرهاقلا .هروطتو هتأشن ىبرعلا مجعملا .(روتكد) راصن نيسح - 9

 ١954. ةيناثلا ةعبطلا .رصم
 ,ةيبرعلا ةضهنلا راد توريب .ةيبرعلا ىف دلوملا .(روتكد) ليلخ ىملح - ٠

 ١9886. .ةيناثلا ةعبطلا

 .ةيردنكسإلا .ةيصجعم ةيوغل ةسارد .ةملكلا .(روتكد) ليلخ ىملح - ١
 ,) .ماك# باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةتيهلا

 ثحب .قايدشلا سراف دمحأ بدأ ىف زيلجنالا .(روتكد) ىكركلا دلاخ - ١7
 ناويد رئازجلا .برعلا دنع نراقملا بدألا لوح ىلودلا ىقتلملا لامعأ ىف روشنم
 ؤ ١987. .ةيعماجلا تاعويطملا

 ,شيورد هللا دبع .د قيقحت .نيعلا باتك ,ىديهارفلا دمحأ نب ليلخلا - 7
 2 1١951. ىفاعلا ةعبطم .. دادغب

 .اهعاوتأو ةغللا مولع ىف رهزملا .نمحرلا دبع نيدلا لالج ءىطويسلا - 4
 خيرات نودب .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد .ةرهاقلا .نيرخآو ىلوملا داج دمحأ دمحم قيقحت

 .صاصقلا دمحمو ىلخاودلا ديمحلا دبع ةمجرت ةغللا :ج ,سيرلنف - 0
 .م40١ ٠ .ةيرصملا ولجنألا ةبتكم .ةرهاقلا

 .م١11 .ةيناثلا ةعيطلا ,فراعملا راد .ةرهاقلا ةغللا ملع ىف تاسارد ,(روتكد) رشب لامك - ١
 . ةيوغللا هؤارآو قايدشلا سراف دمحأ .(روتكد) هللا فلخ قبس قمتم 2 7

 .م5086١ .ةيملاعلا ةيب ررعلا تاساردلا دهعم .ةرهاقلا .ةيبدآلاو
 ةيبرعلا ةغللا ىف ثيدحلا روطتلا ملاعم .دمحأ هللا فلخ دمحم - 6

 .م١155 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد .ةرهاقلا اهبادأو
 .م15717 ءقي ,ريمألا عباطملا ةرهاقلا .ةيبرعلا ةغللا عمجمل ةيملعلا تارارقلا ةعومجم ,نيمأ ىقوشو هللا فلخ دمحم - 5

,.١951!7 
 .فراعملا راد .ةرهاقلا .ةغللا ملع ,(روتكد) نارعسلا دومحم

- ٠ 

 : تايرودلا (ج)
 .م١٠16 .ىناثلا دلجملا .ءايضلا ةلجم

 ال
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